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RESUMO

Este trabalho apresenta a atuação do grupo denominado Geração Suplemento, no final
da década de 60 e início dos anos 70 em Minas Gerais no periódico Suplemento
Literário do Minas Gerais, como modo de refletir e analisar os modos de representação
do grupo e da memória através da abordagem de textos produzidos e dedicados aos
intelectuais que compunham esse grupo. A representação e a memória da Geração
Suplemento foram abordadas por meio da análise de dois números especiais publicados
no periódico, “Os Novos I e II”, de três séries dedicadas aos escritores que faziam parte
do grupo, sendo elas: “O escritor mineiro quando jovem”, “Os novos de toda parte” e
“Os novos em Antologia” e do estudo do romance Os Novos de Luiz Vilela, no qual
pensamos a relação ficção/discurso factual. Com isso, buscou-se um diálogo entre as
produções desses escritores de maneira a perceber como essas produções corroboraram
para compor a identidade e a biografia do grupo.

Palavras-Chave: Suplemento Literário do Minas Gerais, novos, Geração Suplemento.

ABSTRACT

This work shows the work of the group called Supplement Generation in the late 60s
and early 70s in Minas Gerais in the periodical Suplemento Literário do Minas Gerais,
as a way to reflect and analyze the representation modes of the group and memory
through approach of texts produced and dedicated to the intellectuals who made up this
group. The representation and memory of Supplement Generation were approached
through the analysis of two special numbers published in the periodical, “Os Novos I e
II”, of three series dedicated to writers who were part of the group, as follows: “O
escritor mineiro quando jovem”, “Os novos em toda” a parte and in “Os Novos em
Antologia” and of the study of the novel Os Novos of Luiz Vilela, in which we think
about the relation fiction / factual discourse. Thus, we sought a dialogue between the
productions of these writers in order to understand how these productions corroborated
to compose the identity and biography of the group.
Keywords: Suplemento Literário do Minas Gerais, new, Generation Supplement.
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INTRODUÇÃO

Este trabalho propôs-se a pesquisar a atuação do grupo denominado Geração
Suplemento no final da década de 60 e início da década de 70 em Minas Gerais, por
meio do periódico Suplemento Literário do Minas Gerais. Para isso, esse estudo
concentrou-se na análise dos modos de representação do grupo e da memória presentes
nos textos produzidos e dedicados aos intelectuais que o compunham, visando a
demonstrar os mecanismos de construção da biografia dessa geração.

A representação do grupo e a memória foram abordadas por intermédio de duas edições
especiais do Suplemento Literário do Minas Gerais, ―Os novos I e II‖, já que essas
edições trazem um panorama da geração e uma visão coletiva do grupo, o que nos
permite analisar os mecanismos de construção da memória coletiva. Fazem parte ainda
desse corpus três séries dedicadas aos escritores da Geração Suplemento, sendo elas: ―O
escritor mineiro quando jovem‖, ―Os novos de toda parte‖ e ―Os novos em Antologia‖,
de modo a perceber como esse grupo se manifesta. Por último, analisamos o discurso
ficcional do romance Os Novos, do escritor Luiz Vilela.

A pesquisa teve início assim com o estudo da memória, já que ela é estruturadora desse
trabalho; fez-se pertinente, portanto, considerar o contexto no qual ela começa a deter a
atenção dos estudiosos das Ciências Humanas e dos Estudos Culturais. Nesse escopo,
foi importante considerar os trabalhos de alguns teóricos que se dedicaram a pensar a
memória, tais como Maurice Halbwachs (2008), Paul Connerton (1999), Paul Ricouer
(2008) e Andreas Huyssen (2004).

Levando-se em consideração a pertinência do estudo sobre a memória e os modos de
representar social e culturalmente os indivíduos no passado, passamos à apresentação do
grupo, antes, contudo, ressaltando a importância do Suplemento Literário do Minas
Gerais por sua valiosa inserção no panorama das letras em Minas Gerais.
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A caracterização do Suplemento Literário, da edição dupla dos números especiais, ‗Os
Novos I e II‘, dedicados à geração e os textos teóricos referentes ao estudo da memória,
formam um conjunto que visa a explicar a origem da geração, sua importância e o papel
que exerceu o Suplemento Literário no cenário literário nacional e internacional, além
do modo como a construção da memória coletiva vai sendo tecida através do manifesto
dessa geração. O primeiro capítulo compreende, assim, a caracterização da Geração
Suplemento e os mecanismos de construção da memória coletiva do grupo.

No segundo capítulo abordamos as séries ―O escritor mineiro quando jovem‖, ―Os
novos de toda parte‖ e ―Os novos em antologia‖, dando continuidade à análise dos
mecanismos de escrita da memória da Geração Suplemento. Analisa-se a maneira pela
qual o gênero entrevista se configura como um espaço propício para a criação de uma
biografia desse grupo de escritores mineiros novos. Por isso, a apresentação ou mesmo a
descrição das séries é feita de maneira a atingir e a embasar nossa análise, que concebe
o trânsito entre os gêneros da escrita subjetiva.

O terceiro capítulo contempla o estudo do romance Os Novos, de Luiz Vilela, pensando
a relação ficção/discurso factual. O romance, lançado em 1971, narra a história de um
grupo de amigos, jovens e escritores em processo, que tinham como objetivo conseguir
se projetar no mercado editorial brasileiro. Dessa forma, fornece elementos possíveis de
serem articulados ao grupo de escritores da Geração Suplemento, juntamente aos
ensaios e publicações no periódico Suplemento Literário do Minas Gerais, o que leva a
pensar Os Novos como mais um modo operatório da memória. Com isso, estabelece-se
um diálogo entre a narrativa, a época e a vivência dos escritores mineiros que formaram
um círculo de amizade, com propósitos comuns e constituiu a Geração Suplemento.

No romance, a narrativa envolve uma coletividade que interliga um conjunto de
narrativas individuais à memória compartilhada, os personagens aproximam-se por
afinidade de ideias e comportamentos, como acontece com o grupo de escritores da
Geração Suplemento. Os Novos pode ser lido como romance de geração, pois o livro
permite a articulação entre a ficção e o factual, uma vez que os personagens
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representam a geração como um todo, haja vista a aproximação entre as suas ideias e a
dos escritores nas edições especiais do Suplemento.

O terceiro momento de nossa pesquisa, portanto, se dará com a análise do romance Os
Novos do escritor mineiro Luiz Vilela. O romance é visto como mais uma escrita
representativa do grupo. Porém, não houve a pretensão de realizar uma análise exaustiva
da obra, uma vez que por si isso já seria assunto para uma dissertação. Optou-se por
mostrar como a narrativa do livro se configura como uma escrita biográfica que
corrobora para a caracterização da memória e biografia da Geração Suplemento.

Assim, os especiais, as matérias contempladas e o romance serão vistos como possíveis
escritas de si, capazes de representar o eu e de quem ele fala. Sob a perspectiva dos
teóricos Maurice Halbwachs (2008), Paul Ricouer (2008) e Paul Conneton (1999),
analisou-se a construção da memória coletiva da geração; com Arfuch (2010) pôde-se
ler as entrevistas-depoimentos-reportagens, como um modo particular de expressão dos
escritores mineiros da chamada Geração Suplemento, e ainda como textos passíveis de
compor e criar uma identidade para esses escritores, sob seus próprios pontos de vista.
O romance de Luiz Vilela foi analisado com base na relação entre autobiografia, ficção
e realidade, estabelecendo um novo modo de ver formação da geração, diferente das
séries e dos especiais.

A abordagem, nesse trabalho, de diferentes textos, entrevistas, ficção, reportagem,
aproximam e permitem uma ampliação do conhecimento das escrituras do ‗eu‘, ou da
Geração Suplemento. Como resultado dessa aproximação entre os textos tem-se o
encontro de várias instâncias subjetivas que se autorevelam pela linguagem. Vê-se, pois,
que a construção da identidade da Geração Suplemento leva a uma intercalada rede de
representações.

Os termos memória e autobiografia neste trabalho encontram-se imbricados através do
estudo do passado vivido pela geração e no testemunho dessa experiência retratada no
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livro de Luiz Vilela. Parte-se do pressuposto que ambos os modos de representação
formam um discurso do eu, seja através das séries que tentam criar um perfil no
decorrer dos depoimentos-entrevistas, seja pela edição especial que propõe um
panorama coletivo, e do romance que figura como mais uma expressão do grupo.

A importância desse estudo reside em compreender a representação e os mecanismos de
construção da memória literária desses escritores, considerando o valor dessa geração
para as letras no cenário nacional, e principalmente, para o de Minas Gerais. Há de se
ter em mente que ao longo de muitas décadas formaram-se diversas gerações de
escritores em Minas Gerais e esses geralmente iniciaram seus trabalhos em jornais, até
se consagrarem no cenário nacional e lançarem-se definitivamente na carreira literária.
Assim tivemos nos anos 20 a geração de Carlos Drummond e Abgar Renault e nos anos
45 a geração de O Encontro Marcado com Fernando Sabino, Otto Lara Resende, Hélio
Pellegrino e Paulo Mendes Campos. Segundo Werneck em O Desatino da Rapaziada
(1992), livro em que o autor mapeia os vários grupos literários que se formaram em
Minas desde a década de 20, a Geração Suplemento seria o último grupo articulado em
torno de redações de jornais em Minas Gerais.

Também a revista Scripta (1998) em ―Dossiê Belo Horizonte centenária - a cidade e
seus escritores‖ dedicou uma homenagem à cidade mineira e seus escritores, pela
ocasião do centenário da cidade de Belo Horizonte. Nesse número é possível notar
diversos movimentos artísticos e grupos de escritores que se formaram em Minas
Gerais, especificamente em Belo Horizonte. Dentre os grupos que surgiram destacam-se
algumas gerações de escritores que surgiram através da criação de revistas, a saber:
Edifício, Complemento, Geração Suplemento e Tendência.

O termo cultural figura no título da dissertação como um termo que visa a afirmar que
este estudo compreende uma perspectiva cultural, já que ao se debruçar sobre os
mecanismos de construção da memória e representação, propõe-se rever parte da cultura
de Minas no contexto sócio-histórico dos anos de 60/70. O termo abarca, pois, o
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fundamento desta pesquisa, da memória e da representação dos escritores mineiros do
Suplemento Literário.

Tem-se assim, a memória como uma manifestação cultural de recriação do vivido; a
memória individual que se refere de modo particular à uma experiência de vida e que,
no conjunto com os demais aspectos compartilhados por outros sujeitos em seu
processo de socialização, forma uma memória do grupo social, a memória coletiva. Essa
é uma parte mais ampla da memória que evoca aspectos oficiais e permite mais
seguramente sua transmissão para gerações posteriores.

O passado pode sobreviver na lembrança, mas lembrar não significa reviver, e sim
reconstruir com a percepção do hoje as experiências do passado. Por isso, os fatos são
reconstruídos e não mais se conservam da mesma forma. Conforme analisa Ecléa Bosi,

A lembrança é uma imagem construída pelos materiais que estão agora, à
nossa disposição, no conjunto de representações que povoam nossa
consciência atual [...] O simples fato de lembrar o passado, no presente,
exclui a identidade entre as imagens de um e de outro, e propõe a sua
diferença em termos de ponto de vista (BOSI, 1994, p.55).

É importante mencionar que não procedemos à atualização ortográfica dos textos
citados. Mantivemos os textos de acordo com a ortografia da época. Ressaltamos ainda
que ao longo da dissertação haverá um número considerável de citações, isso acontece,
devido à necessidade de evidenciar a fala dos escritores que, muitas vezes, adotam um
modo particular de se tratarem e de tratarem os assuntos abordados. Além disso,
optamos por acrescentar algumas imagens e demonstrar integralmente a fala dos
escritores, embora o corpus esteja disponibilizado pela internet, para ampliar o
entendimento do texto e para evitar que se perdesse a riqueza de alguns detalhes, já que
a imagem e as citações ao longo da dissertação, muitas vezes, fortalecem a
caracterização do grupo.
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1

LITERATURA E ARTE – MEMÓRIA EM SUPLEMENTO

1.1

A emergência da memória nos Estudos Culturais

Segundo Andreas Huyssen (2004), a emergência da memória como uma das
preocupações culturais e políticas centrais das sociedades ocidentais é um dos
fenômenos mais surpreendentes dos últimos anos, ao contrário do privilégio dado ao
futuro, que caracterizou as primeiras décadas da modernidade do século XX. Isso
ocorreu, provavelmente, devido a paradigmas modernistas que fizeram com que
houvesse uma crescente preocupação em buscar o futuro.

Desde os mitos apocalípticos de ruptura radical do começo do século XX e a
emergência do ―homem novo‖ na Europa, através das fantasmagorias
assassinas de purificação racial ou de classe, no Nacional Socialismo e no
stalinismo, ao paradigma de modernização norte-americano, a cultura
modernista foi energizada por aquilo que poderia ser chamado de ―futuros
presentes‖¹. No entanto, a partir da década de 1980 o foco parece ter-se
deslocado dos futuros presentes para os passados presentes. (HUYSSEN,
2004, p.9).

O autor considera que um novo discurso de memória emerge pela primeira vez no
Ocidente depois da década de 60, juntamente aos processos da descolonização e dos
novos movimentos sociais em sua busca por novas histórias e revisionismos. A busca
por outras tradições resultou em declarações de fim: ―o fim da história, a morte do
sujeito, o fim da obra de arte‖, frequentemente entendidas em seu sentido literal, mas
que em seu impulso polêmico apontam para a presente recodificação do passado que
começou a partir do Modernismo.

Já no início dos anos 80, assinala Huyssen (2004) que a preocupação com o futuro
volta-se para a busca do passado, quando os discursos de memória aceleram-se na
Europa e nos Estados Unidos impulsionados pelos crescentes debates em torno do
Holocausto e movimentos testemunhais. Nesse período, diversos eventos são
divulgados levando a memória do Holocausto a uma ressonância cada vez maior e a um
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questionamento quanto à globalização do discurso do Holocausto, que serve muitas
vezes como um lugar-comum universal para os traumas da história.

Para Andreas Huyssen a memória do Holocausto pode ser considerada um paradoxo da
globalização, pois a memória traumática do Holocausto permanece tanto em seu sentido
global quanto local, ela tanto acresce os discursos de memória traumática, auxilia na
reavaliação da história da modernidade, quanto a sua comparação a outros casos de
genocídios bloqueia a percepção da ocorrência de eventos, situações específicas ou
locais.

Nesse processo de vivência do passado presente, são muitas as narrativas de memória
que auxiliam na reavaliação da modernidade ocidental. A difusão de práticas
memorialísticas, desde a década de 70, indicam uma preocupação com a memória.
Nesta década, na Europa e Estados Unidos, pode-se observar como afirma Andreas
Huyssen,

[...] a restauração historicizante de velhos centros urbanos, cidades-museus e
paisagens inteiras, empreendimentos patrimoniais e heranças nacionais, a
onda da nova arquitetura de museus (que não mostra sinais de esgotamento),
o boom das modas retrô e dos utensílios retrô, a comercialização em massa da
nostalgia, a obsessiva automusealização através da câmera de vídeo, a
literatura memorialística e confessional, o crescimento dos romances
autobiográficos e históricos pós-modernos (com as suas difíceis negociações
entre fato e ficção), a difusão das práticas memorialísticas nas artes visuais,
geralmente usando a fotografia como suporte, e o aumento do número de
documentários na televisão, incluindo, nos Estados Unidos, um canal
totalmente voltado para história: o History Channel. [...] Não há dúvida de
que o mundo está sendo musealizado e que todos nós representamos os
nossos papéis neste processo. (HUYSSEN, 2004, p.14).

O propósito nesses anos é alcançar a recordação totalizante dos fatos acontecidos no
passado, arquivar e trazer o passado para o presente. Nesse tocante, fazem-se oportunas
as afirmações de Fausto Colombo (1991), que trata da compulsão do homem em
arquivar, salvar do esquecimento sua própria memória.
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O autor (1991) aborda, mais precisamente, o advento da tecnologia de informação, com
o uso dos meios digitais, vídeo e demais mecanismos possíveis ao desejo de retenção de
memória. O autor reflete sobre o processo, mesmo inconsciente, que desencadeia no
homem certa obsessão pela memória que provém do medo que sente do esquecimento,
buscando salvar, em arquivos, lembranças e imagens.

Tal obsessão Fausto Colombo chama de mania arquivística, representação de uma
sociedade e cultura da memória modificada hoje pela tecnologia, para a qual gravar e
arquivar o seu presente parece necessário e tão indispensável como catalogar cada
momento da própria existência, fotografando, gravando tudo que parece importante
conservar, amontoando tudo no computador ou em outros suportes. Das diversas formas
que assume essa obsessão, o autor menciona a gravação, o arquivamento, o
arquivamento da gravação e a gravação do arquivamento, todas categorias indicativas
de memorização que parecem descrever um universo de catalogação e armazenamento
que cria um outro ontem a partir do hoje.

A modernização impôs novos modos de viver e lidar com a questão da memória e a
manutenção do passado, o que não assegurou, contudo, a preservação da memória do
esquecimento. A modernização impõe, assim, aos indivíduos uma obsessão ou mania
arquivística que tanto preserva quanto acumula uma grande quantidade de memória,
tornando a memória ao mesmo tempo descartável. Na maioria das vezes, o montante do
que é armazenado torna-se superior à capacidade dos dispositivos utilizados para
guardá-los, o que faz com que frequentemente tenhamos que rever e selecionar aquilo
que não desejamos mais.

Harald Weinrich (2001) ao abordar o problema da crescente carga de memória da
História no século XX, cita o texto do escritor alemão Heinrich Böll (1917-1985) de
1957, intitulado O rejeitador, que se configura numa bela metáfora para a cultura de
memória. Segundo conta Weinrich (2001), a história se passa em Colônia, na cidade da
tribo germânica dos Ubier, onde há uma respeitada firma de seguros chamada Ubia,
com 350 funcionários, sendo um deles – o mesmo que narra a história – o responsável
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por uma tarefa especial. Cabe a ele selecionar previamente a correspondência que chega
e jogar fora sem ler todo o material supérfluo antes de chegar às mãos dos encarregados
da firma. Ele é o rejeitador.

O homem, conforme Weinrich (200, p. 284), era bem qualificado para o serviço, um
senhor culto, de aproximadamente trinta anos e de bons modos, ―que não apenas
aceitou, como na verdade inventou a sua profissão e a definiu com precisão tendo em
vista que era uma função de negação permanente: ‗A atividade serve exclusivamente à
aniquilação‘‖. Contudo, o rejeitador, antes de descobrir essa sua vocação, fora um
colecionador entusiasta, juntando incansavelmente tudo que lhe vinha à vista, até que
chegou aos dezessete anos a grande crise e ele inesperadamente se transformou no
apaixonado selecionador e, consequentemente, rejeitador.

O rejeitador é, pois uma metáfora dessa sociedade do acúmulo que, não suportando
armazenar tudo, se vê obrigada a desfazer-se e a rejeitar o que lhe parece supérfluo. O
acúmulo gera um problema de espaço, além disso, as mídias são facilmente descartáveis
com o avanço tecnológico e digital, têm-se como exemplos os disquetes, e alguns
programas de computador que foram suprimidos do mercado.

A ampla disseminação da cultura da memória faz com que se perceba que essa se tornou
uma obsessão cultural que, embora seja usada para criar políticas democráticas, também
se esforça no sentido de comemorar, assegurar o reconhecimento da história de nações e
estados específicos e reavaliar possíveis erros cometidos no passado.

O enfoque sobre a memória aponta para a sua relação com o esquecimento, já que
quanto mais se tenta combater o esquecimento com estratégias de rememoração, mais se
torna perigoso esquecer. A mídia eletrônica se torna uma tentativa de fazer com que a
memória fique sempre disponível, mas, como contraponto, o consumo rápido da
memória vivida ou experimentada faz com que ela seja facilmente esquecida. Destacase ainda a influência das novas tecnologias que, com a comercialização da memória,
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utilizam estratégias específicas de representação que têm transformado as formas de
memória, suscitando possibilidades distintas de representação do real.

Para Huyssen, a relação passado, presente e futuro está sendo transformada em virtude
do número significativo de informação e pela aceleração cultural numa crescente
compressão do espaço-tempo, que afeta a percepção humana na modernidade causando
ansiedade e medo quanto ao futuro, o que faz com que a memória se volte para o
passado em busca de conforto. O autor avalia que as memórias ativas (vividas) são
necessárias para construir futuros locais diferenciados num mundo global, e que embora
essas memórias sejam modeladas em parte pelas novas tecnologias digitais e por seus
efeitos, não se reduzem a elas. A memória carrega um sentido transitório, humano e
social, e devido a isso está sujeita a mudanças e deslocamentos, não podendo ser
armazenada e protegida para sempre.
Dado que a memória pública está sujeita a mudanças – políticas, geracionais
e individuais -, ela não pode ser armazenada para sempre, nem protegida em
monumentos; tampouco, neste particular, podemos nos fiar em sistemas de
rastreamento digital para garantir coerência e continuidade. Se o sentido de
tempo vivido está sendo renegociado nas nossas culturas de memória
contemporâneas, não devemos esquecer de que o tempo não é apenas o
passado, sua preservação e transmissão. Se nós estamos, de fato, sofrendo de
um excesso de memória¹, devemos fazer um esforço para distinguir os
passados usáveis dos passados disponíveis. Precisamos de discriminação e
rememoração produtiva e, ademais, a cultura de massa e a mídia virtual não
são necessariamente incompatíveis com este objetivo. Mesmo que a amnésia
seja um subproduto de ciberespaço, precisamos não permitir que o medo e o
esquecimento nos dominem. Aí então, talvez, seja hora de lembrar o futuro,
em vez de apenas nos preocuparmos com o futuro da memória. (HUYSSEN,
2004, p. 37).

Como se nota, através do panorama apresentado por Andreas Huyssen sobre a crescente
preocupação em torno da memória, o foco contemporâneo sobre a memória, visto nos
Estudos Culturais, representa uma tentativa de entender a história e a cultura. A
complexidade que caracteriza as diversas partes do mundo requer um olhar particular e
sugere uma análise atenta para cada caso. Assim, as histórias específicas são capazes de
construir a memória narrativa de algo mais amplo, dando nova dimensão ao passado.
Ao mesmo tempo, a influência dos novos meios tecnológicos alerta para a
impossibilidade de se discutir a memória pessoal ou geracional sem reconhecer a forma
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como se condiciona a estrutura da memória através da articulação entre a realidade e a
sua representação em linguagem ou imagem.

Dessa forma, rever o modo como a memória da Geração Suplemento é representada nas
décadas de 60/70 se configura como uma maneira de pensar a cultura em geral das
letras nesse período em Minas Gerais, já que em cada caso é possível se notar uma nova
particularidade que redimensiona o sentido do que foi vivido. Ainda assim, tem-se de
ter em vista a estrutura que condiciona a memória, os arquivos disponíveis para
armazená-la. Nesse sentido, o Suplemento Literário tem papel fundamental, já que nos
permite articular a realidade vivida e sua representação em mídia e papel.

1.2

Suplemento Literário do Minas Gerais

Para se recorrer ao estudo da memória e da geração literária e artística necessita-se,
primeiramente, situar o princípio que norteia tal recorrência. Citar simplesmente o
Suplemento Literário do Minas Gerais como um espaço que abrange o fazer literário de
um grupo de jovens nos anos 60/70 seria diminuir-lhes a importância enquanto lugar de
vivência e convivência, portanto, de descobertas e desenvolvimento. Esse lugar de
convívio, localizado num espaço concreto, a redação da Imprensa Oficial do Estado, sob
o comando de Murilo Rubião, tem um panorama de abrangência que o ultrapassa e
mesmo ultrapassa os limites do país. Desse modo, falar da Geração Suplemento requer
em primeira instância apresentar o Suplemento Literário do Minas Gerais.

Criado em 1966, o Suplemento Literário do Minas Gerais foi um importante retrato das
letras, principalmente mineiras, em nosso país. Deve-se a ele a apresentação e
divulgação de escritores nacionais e estrangeiros, renomados e novos, além do amplo
espaço dedicado ao teatro, ao cinema, à música e às artes plásticas.
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Segundo Humberto Werneck (1992), em 1960, Murilo Rubião volta de Madri para Belo
Horizonte onde inicia suas atividades na Imprensa Oficial. E em 1965, Israel Pinheiro, o
novo governador de Minas, desejava que o Minas Gerais, jornal oficial do governo,
trouxesse junto às leis e informações burocráticas um pouco de literatura e arte. Assim,
pediu a Raul Bernardo Nelson de Sena que ficasse à frente desse empreendimento; esse
então sugeriu ao grupo de intelectuais que trabalhava na Imprensa Oficial, Murilo
Rubião, Ayres da Mata Machado Filho e Bueno de Rivera, uma página de literatura que
saísse semanalmente.

Murilo Rubião tornou-se o primeiro editor do periódico e enfrentou diversos problemas
na sua implantação, devido, principalmente, à descrença e desconhecimento da maioria
dos intelectuais sobre a produção literária mineira. Muitos achavam que seria preciso
recorrer à tradução, afirma Werneck (1992, p.179). Contudo, Rubião achou oportuno
seguir o conselho dado a Carlos Drummond, nos anos de 1920, por Mário de Andrade,
de juntar autores novos e consagrados, e apresentou como proposta inicial a criação de
um suplemento que unisse diversas gerações, com um caráter mais aberto e não
exclusivamente literário, divulgando outras artes como teatro, cinema, música e artes
plásticas.

Lançado em 3 de setembro de 1966, o Suplemento Literário do Minas Gerais foi
publicado em edições de sábado e circulava como encarte do jornal oficial do Estado –
Minas Gerais. Devido aos diversos movimentos das artes plásticas das décadas de 60 e
70 do estado e do país, é grande o número de artistas plásticos no Suplemento,
principalmente, jovens estudantes da Escola Guinard, em Belo Horizonte. Entre os
ilustradores novos, podemos citar Álvaro Apocalypse, Márcio Sampaio, Liliane Dardot,
Némer, Eliana Ragel, entre outros. Além das artes plásticas, o periódico também voltouse para o cinema, o teatro e a literatura.

Em seu primeiro aniversário, em 3 de setembro de 1967, devido ao grande sucesso, o
Suplemento Literário circulou com uma publicação especial de capa plastificada em que
estavam presentes os escritores Carlos Drummond de Andrade, Dalton Trevisan,

23

Francisco Iglésias, Haroldo de Campos, Benedito Nunes, entre tantos outros. Outro
destaque foi a edição dupla que o Suplemento dedicou aos jovens escritores e artistas
mineiros, no início de 1968. Afirma Werneck (1992, p. 180) que ―Com esse especial,
Murilo Rubião deu existência não a um grupo literário, mas a uma federação de grupos
– a qual, sem prejuízo das diferenças, acabou ficando conhecida como Geração
Suplemento‖.

Murilo Rubião foi editor do periódico até 1969, quando deixou o cargo, já que fora
considerado subversivo. Importante salientar que o Suplemento atravessou um dos
momentos históricos mais difíceis do país, a ditadura militar. Além disso, enfrentou o
atraso e o provincianismo mineiro, como afirma Werneck. Isso fez com que tivesse
inúmeras dificuldades para sobreviver, passando, por exemplo, por situações
complicadas como em 1973, quando um órgão da ‗imprensa marrom‘ de Belo
Horizonte, o Jornal de Minas, abriu campanha contra o Suplemento, qualificando-o
como ―antro de comunistas e homossexuais‖ (WERNECK, 1992, p.183).

Uma dessas crises fez com que, em 1975, Wander Piroli, então diretor do Suplemento,
deixasse o cargo por questões políticas. Nesse período, um número do periódico foi
retido nas oficinas da Imprensa Oficial a mando do então diretor da Imprensa Oficial,
Hélio Caetano, que lançou um editorial anunciando que a publicação seria modificada.
Entretanto, apesar das dificuldades, o Suplemento, por seu reconhecimento no Brasil e
no exterior, em nenhum momento perdeu sua credibilidade. Assim sendo, é possível ver
no periódico manifestações de escritores e leitores do país e do exterior a propósito da
importância do Suplemento para o estudo e a divulgação de nossa história literária e
para a difusão da cultura.

Tolentino (2006, p.24) afirma que a crise de 1973, talvez uma das mais sérias, com
repercussão nacional, juntamente com a crise de 1975 reforçaram o papel que Murilo
Rubião exercera no Suplemento Literário, uma vez que as manifestações de apoio eram
direcionadas a ele, embora não estivesse mais no comando do jornal. Murilo Rubião
recebeu o apoio de diversas partes, como visto em cartas e bilhetes, uma dessas cartas,
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por exemplo, enviada pelo escritor Humberto Werneck, chegou de Paris. Além disso,
em pastas cuidadosamente guardadas pelo intelectual há vários recortes de jornais do
país expressando solidariedade ao Suplemento, afirma Tolentino.

Inserido no contexto histórico da ditadura no Brasil, o Suplemento Literário
desempenhou um papel de vanguarda e de resistência cultural por assegurar valores de
manifestação dos processos artísticos e literários brasileiros e de incentivo à cultura.
Apesar de ter atravessado anos difíceis com a instauração do regime militar, passou por
momentos mais tranquilos, como depois de 1982, com a vitória de Tancredo Neves para
a presidência do Brasil, que representou o início da democracia no Brasil.

No ano de 1994, o periódico mineiro foi transferido da Imprensa Oficial, onde era
impresso, para a Secretaria de Estado da Cultura, quando passa a circular independente,
deixando de acompanhar o Minas Gerais, e torna-se disponível gratuitamente aos
interessados, através de cadastro no site da secretaria. Apesar de a gestão da época dar
continuidade ao trabalho desenvolvido no periódico considera-se que os melhores anos
do Suplemento Literário estão em sua primeira fase, de 1966-1975, quando era
comandado por figuras renomadas da literatura e despontava para o cenário nacional e
internacional como um suplemento de vanguarda.

Em 1998, quando o Suplemento completou trinta anos de existência, a Faculdade de
Letras da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), com o objetivo de preservar
e divulgar as matérias publicadas nas suas últimas três décadas, desenvolveu o Projeto
Suplemento Literário - 30 anos, que indexou e lançou em CD-ROM a coleção do acervo
numa base de dados para a pesquisa nesse suporte e em microfilme, possibilitando ao
usuário amplo acesso aos arquivos do periódico, além de facilitar a pesquisa, garantir a
integridade dos originais e resgatar parte da memória nacional.

Como consequência desse mesmo projeto, em 2006, foi disponibilizada a pesquisa pela
internet, permitindo a visualização das publicações em tamanho original. O periódico
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está disponível no site da UFMG1 em versão digitalizada e de fácil acesso aos
pesquisadores e interessados. A partir desse novo sistema é possível realizar uma busca
detalhada no site por autor, organizador, tradutor, ilustrador, título, série, fascículo
especial, notas, assunto, gênero, volume, número, mês e ano, o que acelera o processo
de identificação dos dados.

O Suplemento Literário, tendo atuado como importante veículo de manifestação dos
processos artísticos e literários brasileiros, desempenha papel inegável de manutenção e
divulgação cultural abrindo espaço para o estudo e a pesquisa de nossa história literária.
Nessa perspectiva, percebe-se o Suplemento como um arquivo, não somente no sentido
físico, de armazenar documentos sob a guarda de uma instituição, mas em seu sentido
amplo, de testemunho do passado e de uma memória. Jacques Derrida, em Mal de
arquivo (2001) aborda os questionamentos que permeiam o estudo do arquivo.

De modo geral, Derrida volta-se para a crítica e a desconstrução do conceito de arquivo
sob o viés psicanalítico:

É bem verdade que o conceito de arquivo abriga em si mesmo esta memória
do nome arkhê. Mas também se conserva ao abrigo desta memória que ele
abriga: é o mesmo que dizer que a esquece. Nada há de acidental ou
surpreendente nisso. Com efeito, ao contrário daquilo que geralmente se
imagina, tal conceito não é fácil de arquivar. Temos dificuldade e, por razões
essenciais, em estabelecê-lo e interpretá-lo no documento que nos entrega,
aqui, no nome que nomeia, a saber, ―o arquivo‖. (DERRIDA, 2001, p. 12).

Para o pesquisador Joel Birman (2008), a formulação feita por Derrida em Mal de
arquivo

[...] se inscreve, de fato e de direito, onde os conceitos de história, de verdade
e de poder foram então conjugados com o de arquivo, sendo todos esses
declinados na mesma direção crítica. A ousadia teórica de Derrida se formula
justamente na colocação em questão que realizou do suporte, que não apenas

_____________
1

Disponível em: < http://www.letras.ufmg.br/websuplit>
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registra os nossos enunciados, mas também os ordena hierarquicamente nas
suas várias séries discursivas, isto é, o arquivo. (BIRMAN, 2008, p. 108).

Desse modo, Mal de Arquivo (2001) faz-se importante na medida em que nos leva a
pensar sobre a institucionalização do arquivo, a autoridade exercida por /sobre ele, seu
tratamento, seu lugar de impressão e suporte. O arquivo é, pois, um lugar de poder,
comando e autoridade.

Derrida empreende um questionamento da versão clássica do arquivo visto como algo
fixo, tendo como única referência temporal o passado, que nega que o arquivo também é
perpassado pelo esquecimento. Nessa oposição, o autor propõe como condição
necessária para a própria renovação e possibilidade para que o processo de
arquivamento possa continuar futuramente, o mal de arquivo, o apagamento e
esquecimento.

Derrida parte da premissa de que o arquivo pressupõe um mal, uma perturbação ou uma
paixão de quem se envolve com ele. O mal de arquivo seria o que afeta o pesquisador
ou arquivista, porque ao lidar com o arquivo, ao classificar, selecionar, escolher este ou
aquele documento, passa a ser visto sob um determinado aspecto, sob seu ponto de
vista, fazendo seus recortes, impondo-lhes sua interpretação mesmo que inconsciente.
Prova disso são os revisionismos, o tratamento dado a tantos documentos no decorrer da
história, a autoridade sobre a instituição do arquivo que suscitam várias de suas
possibilidades de interpretação e questões implicadas por essas interpretações. Nesse
plano, pode-se falar das várias inscrições temporais presentes no arquivo, até mesmo na
revisão e classificação dos documentos. O arquivo assim deixa de ser algo localizado
unicamente na ordem temporal do passado ou espacial do presente e torna-se
constantemente potencial agente de novas interpretações.

Ao pensar sobre seu espaço cabe considerar ainda que para se configurar como arquivo
não basta que este seja deixado em um lugar, em um suporte, à disposição de uma
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autoridade e também do público, mas é preciso o poder arcôntico de unificação,
identificação e classificação, ou seja, o poder de consignação. Entendendo consignar
como:

[...] designar uma residência, confiar, pôr em reserva, em um lugar e sobre
um suporte, reunindo os signos; coordenar em um único corpus, sistema ou
sincronia todos os elementos que se articulam em uma unidade. Em um
arquivo não deve haver dissociação ou heterogeneidade. (DERRIDA, 2001,
p.14).

O arquivo pode assumir diversas formas, até mesmo enquanto desejo de memória,
assim é relevante considerar o papel das práticas de arquivamento como uma forma de
arquivar a própria vida. Segundo Philippe Artières (1998), arquivar a própria vida é uma
estratégia que parte de uma série de motivos, seja por uma busca de identidade e o
desejo de construir uma imagem, ou até por uma injunção social.

Arquivamos portanto nossas vidas, primeiro, em resposta ao mandamento
―arquivarás tua vida‖ — e o farás por meio de práticas múltiplas: manterás
cuidadosamente e cotidianamente o teu diário, onde toda noite examinarás o
teu dia; conservarás preciosamente alguns papéis colocando-os de lado numa
pasta, numa gaveta, num cofre: esses papéis são a tua identidade; enfim,
redigirás a tua autobiografia, passarás a tua vida a limpo, dirás a verdade.
(ARTIÉRES, 1998, p. 3).

Todavia, nessa prática não colocamos tudo de nossas vidas, fazemos um acordo com
nossa realidade, selecionamos, omitimos, determinamos o rumo que queremos dar à
nossa narrativa autobiográfica.

Convém notar que as práticas de arquivamento conferem ao sujeito uma identidade e
servem ainda para a legitimação de nossos direitos, é assim que Artières (1998, p. 5)
chama nossa atenção para o fato de que desde o fim do século XVIII estabeleceu-se de
forma crescente na sociedade ocidental um poder da escrita que se estende sobre todo o
nosso cotidiano: ―A escrita está em toda parte e para existir, é preciso inscrever-se:
inscrever-se nos registros civis, nas fichas médicas, escolares, bancárias‖. É necessário
em nossa sociedade manter arquivos domésticos. Um inventário de nosso arquivo
doméstico seria, pois, o curriculum vitae, já que mantém as características de uma
autobiografia resumida.
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A autobiografia é a construção de uma imagem que mantemos de nós para nós mesmos
e também para os outros. São muitos os modos desse auto-retrato, que pode ser
construído a partir de uma narrativa, ou através de um álbum de fotos que evidencia
nossas preferências, quem mais amamos e de quem preferimos não nos lembrar, o que
se revela nesse ato intencional é o desejo de uma identidade e de eternidade.

O arquivamento de si obedece a diversas funções tendo valor não somente ocasional,
por isso para inserir-se, existir na sociedade, como também para ter sua identidade
reconhecida, para recordar o passado, pensar e se perpetuar no futuro, o indivíduo deve
manter seu arquivo pessoal. Tudo isso demonstra o valor cultural para a sociedade dos
arquivos de vida e permite que possamos perceber que o ato de arquivar a vida é um
hábito de todos nós e não exclusivo de personalidades e sujeitos ilustres, qualquer
pessoa em determinado momento pode exercer essa prática. Arquivar constitui um ato
de resistência,

Arquivar a própria vida é simbolicamente preparar o próprio processo: reunir
as peças necessárias para a própria defesa organizá-las para refutar a
representação que os outros têm de nós. Arquivar a própria vida é desafiar a
ordem das coisas: a justiça dos homens assim como o trabalho do tempo.
(ARTIÈRES, 1998, p. 29).

Nesse sentido, as publicações do Suplemento Literário constituem um ato de resistência
de seu idealista Murilo Rubião que durante sua vida reuniu e guardou todo o acervo do
periódico mineiro, além de documentos, correspondências e outros materiais, que hoje
fazem parte do Acervo de Escritores Mineiros da Universidade Federal de Minas
Gerais, e que serviu para que esta universidade criasse o projeto que disponibilizou o
Suplemento Literário via internet. Conforme avalia Tolentino (2006, p.22), Murilo
Rubião durante sua vida foi um exímio arquivista.

O Suplemento Literário também enquanto espaço físico é um lugar que possibilita o
estudo de diversas produções literárias, uma vez que abriga diversos documentos
referentes ao passado e proporciona a conservação da memória cultural e artística. O
acervo representa infinitas possibilidades de descobertas para o pesquisador, tanto sobre
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a vida do escritor quanto da história que se desvenda, muitas vezes, por detrás das obras
pesquisadas.

Além disso, o Suplemento Literário do Minas Gerais enquanto arquivo expõe a
memória de uma parte importante da literatura e das artes em Minas Gerais desde o
final dos anos 60. Representa um momento da cultura mineira em nosso país. Permite
vislumbrar a trajetória dos intelectuais que ali atuaram, assim como a constituição de
gerações de escritores e artistas que se formaram nas redações desse periódico.

1.3

Geração Suplemento

Parece recorrente que todo grupo de escritores novos, em certo momento, junte-se para
constituir movimento capaz de torná-los conhecidos e divulgar seu fazer literário. As
redações de jornais são espaços sempre de encontro para jovens que buscam concretizar
o sonho de se tornar escritores conhecidos. Neste sentido, o jornal, apesar do trabalho
burocrático, da pouca liberdade de escrita, representa ao menos a possibilidade de
realização desse desejo, desse intento, desse sonho. Podemos exemplificar isso com a
atuação de Carlos Drummond de Andrade na década de 20 no Diário de Minas e, na
década de 60, no Suplemento Literário do Minas Gerais com a atuação de Luiz Vilela,
Jaime Prado e tantos outros escritores que com eles compõem a Geração Suplemento.

Constituída em fins da década de sessenta, a Geração Suplemento é conhecida como um
grupo formado por escritores mineiros que mantinham diversas características comuns.
Jovens, entre eles poetas e prosadores, começavam a carreira com publicações
independentes custeadas com recursos próprios, passando a ter reconhecimento com a
conquista de prêmios em concursos literários. Contudo, o que principalmente ocasionou
a formação desse grupo, segundo Werneck (1992), foram os encontros realizados entre
eles e os escritores consagrados nas salas da Imprensa Oficial, onde trabalhavam no
Suplemento Literário do Minas Gerais.
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O grupo, assim denominado, tem uma participação considerável no periódico,
principalmente, entre fins da década de 60 ao início de 70. A eles são dedicadas duas
edições especiais do Suplemento, ―Literatura e arte I e II‖, e a criação de três séries de
entrevistas-depoimentos voltadas para esses escritores, ―O escritor mineiro quando
jovem‖, ―Os novos de toda parte‖ e ―Os novos em antologia‖. Nesse espaço busca-se
divulgar as ideias desses intelectuais, dar-lhes a oportunidade de mostrar sua proposta,
os ideais e um pouco da vida desses escritores.

Vê-se com isso a credibilidade dessa geração frente a escritores renomados que
organizavam o semanário, e o apoio recebido por eles e, principalmente, por Murilo
Rubião, tido como guru dessa nova geração. Murilo Rubião foi o responsável pela
revelação de novos talentos ao proporcionar, através do Suplemento, oportunidades de
publicação, como bem afirma em sua última entrevista, publicada no periódico mineiro,
―Nosso objetivo era divulgar o trabalho de novos talentos, principalmente dos jovens
escritores que não tinham espaço para divulgar seu trabalho e os escritores já feitos,
conta Murilo Rubião, também tinham seu espaço como colaboradores‖ (RUBIÃO,
1991, p. 26).

Nos especiais e nas séries de entrevistas publicadas por/para esse grupo no período,
podemos notar que a referida geração era composta principalmente por poetas e
prosadores. Pode-se citar como escritores que compunham o grupo: Adão Ventura,
Carlos R. Pellegrino, Duílio Gomes, Guilherme Mansur, Jaime Prado Gouvêa, Henry
Correa de Araújo, Humberto Werneck, Lázaro Barreto, Libério Neves, Luís Gonzaga
Vieira, Luís Márcio Vianna, Luiz Vilela, Sérgio Sant‘Anna, Sérgio Tross, Silviano
Santiago e Wander Piroli. A maioria desses intelectuais eram conhecidos do público
leitor por livros lançados na década de 70 no Brasil.

Também havia escritoras dentro do contexto dessa geração que publicavam, mas essas
não aparecem explicitamente nos especiais, ‗Os novos I e II‘, como pertencentes ao
grupo de escritores da Geração Suplemento. O Suplemento buscou divulgar todo o
conjunto de intelectuais novos, sem ainda reconhecimento do público. Assim, o
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periódico não abrigou exclusivamente escritores mineiros, o que se vê pelas reportagens
e entrevistas com escritores de outras partes; não divulgou apenas escritores, dado o
grande número de artistas plásticos, intelectuais de outras áreas como cinema e teatro
que aparecem nas matérias.

Todavia, a chamada Geração Suplemento não abarca todo o conjunto de novos
escritores que apareceram no periódico, mas um grupo de escritores reunidos em torno
da amizade literária, de um projeto comum de buscar reconhecimento e se firmar na
carreira como escritores, e principalmente, por encontros na redação do Suplemento e
em bares. Deise Mara Balieiro & Tolentino (2009) no projeto de iniciação científica
Mulheres em seu tecer, desenvolvido na Universidade Federal de São João del-Rei,
focalizou a atuação de mulheres na geração dos novos no Suplemento, e destacaram que
as mulheres mantinham propósitos comuns com o grupo.

Todavia, embora haja uma participação de mulheres no Suplemento Literário, muitas
delas não alcançaram reconhecimento como alguns escritores da geração e não
percebemos de modo claro um engajamento e participação junto aos escritores que se
reconhecem enquanto pertencentes à geração. Apenas a escritora mineira Lucienne
Samôr aparece nas séries destinada ao grupo, os demais nomes de mulheres que
aparecem são de escritoras de outras regiões do país.

32

1.4

O manifesto - literatura e arte: Os novos

FIGURA 1 – Capa da primeira edição especial.
Fonte: SUPLEMENTO LITERÁRIO DO MINAS GERAIS. Literatura e arte: os novos (I). Belo
Horizonte, v. 3, n. 74, p. 1, jan. 1968.
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Texto persuasivo, que declara princípios e intenções com o objetivo de modificar ou
chamar a atenção para um novo propósito, o manifesto destina-se a declarar um ponto
de vista, chamar a uma ação. Segue uma estrutura livre apesar de delimitar bem seus
pontos fundamentais, como a argumentação a favor de uma nova ideia em determinado
momento e local, trazendo quase sempre a assinatura não explícita, mas implicitamente
coletiva daqueles que declararam seu ponto de vista. Nas edições especiais, ‗Os novos I
e II‘, é possível ter uma ideia geral dos participantes da Geração Suplemento. Os
especiais exibem um depoimento coletivo no qual os escritores expressam as questões e
as concepções da sua geração, como em uma espécie de entrevista-depoimentoreportagem de estrutura livre.

A primeira edição especial do Suplemento Literário dedicada aos novos escritores
mineiros foi lançada em 27 de janeiro de 1968, intitulada ‗Literatura e arte: os novos I‘.
Composta por doze páginas, essa primeira edição tem uma página de abertura do
especial que apresenta uma ilustração, espécie de tirinha com a imagem de alguns
escritores e suas respectivas falas. O discurso da tirinha parece representar as ações dos
novos escritores do Suplemento Literário, dando a entender que a capa do especial foi
construída a fim de legitimar a identidade desse grupo de intelectuais que, ao mesmo
tempo em que buscavam se contrapor a uma ordem já estabelecida, se afirmavam como
uma nova geração literária.

Na tirinha, identifica-se a presença de dois discursos, o textual e o iconográfico. No
primeiro, está expressa a fala dos novos escritores, que corresponde a um manifesto por
eles escrito para autentificar suas vozes e, assim, expressar as inquietações e desejos de
mudança do grupo; no segundo discurso, encontra-se uma narrativa representada por
uma caricatura que pode representar o perfil dos novos escritores da Geração
Suplemento, que manifesta as supostas ações realizadas pelos novos a fim de
provocarem mudanças significativas no cenário artístico e literário.

Nos textos da tirinha que aparecem nos balões são identificados os autores que os
escrevem. Os enunciadores são os vários intelectuais que assinam, formando em
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conjunto o texto do manifesto. A intenção dos intelectuais é se tornarem conhecidos
como um grupo com novas concepções de literatura e arte. O universo de comunicação
a que pertencem esses escritores é o Suplemento, que os divulga e confere respaldo ao
discurso da Geração Suplemento.

Em geral, podemos notar que na ilustração do manifesto, o homem representado pelo
desenho é o mesmo em todas as imagens. Percebe-se que a ilustração indica um
percurso de progressão nos caminhos realizados pelo ‗personagem‘. Acompanhando a
narrativa da tirinha, notamos que no início sua expressão é de angústia, de um sujeito
sem expectativas. O ‗personagem‘ é um sobrevivente, que resiste e consegue escapar ao
desespero. Porém, depois ele começa a demonstrar uma atitude de afirmação quanto a
suas convicções, é como se houvesse uma consciência da importância de seu papel,
como único sobrevivente, de mudar o antigo cenário que se instaurou e provocar a
mudança. A partir daí, através de um olhar crítico, ele é levado a se impor, abrir
caminho para algo novo. Quase ao final, ele compreende que aquilo contra o que luta já
está vencido e superado. Declara diante da multidão seus ideais, afirma sua visão e seus
propósitos quanto à arte e à literatura. Nessa atitude de transformação do presente, os
intelectuais dão sinal de sua presença e das mudanças que estão por vir.

O percurso atravessado pelo homem desenhado na página de abertura sinaliza para a
construção de vida dos intelectuais, consiste no seu manifesto, de romper com velhos
padrões e lançar uma nova proposta no campo literário. Compreende, portanto, a
construção da identidade discursiva do grupo.

O texto da página de abertura faz referência ao Concretismo e o Nouveau Roman. As
duas correntes artísticas são criticadas pelos novos, são usadas no manifesto pelos
intelectuais da Geração Suplemento como contraponto às ideias por eles lançadas. A
arte para essa geração visa levar o povo a ter consciência de seu papel junto à arte por
meio da própria consciência que o intelectual deve assumir diante de seu papel
essencial.
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Pela capa do especial, acima referida, percebe-se que o discurso é marcado por
expressões persuasivas, que ao negar os valores antigos, resulta na afirmação desses
escritores como uma nova geração. O texto tem a finalidade, pois, de ser o manifesto
dessa geração, uma vez que conduz a uma ruptura com antigas concepções. Ao que
parece esses intelectuais pretendem romper e estabelecer uma nova ordem no campo
literário. Como os escritores mesmos afirmam, isso seria como tentar entender o mundo
e levar, a partir disso, uma contribuição ao leitor, aproximando e tornando a literatura
mais próxima do povo.

Nesse sentido é relevante ainda a frase, ‗nossa geração é a de um tempo que ainda não
houve‘, assinado por José Márcio. A expressão sintetiza o que é a Geração Suplemento,
revela a identidade de uma geração que, naqueles anos, ainda está sendo construída, é
indefinida, começa a ganhar contornos mais nítidos.

Segundo o manifesto, ―escrever é uma forma de testemunho‖. Entende-se que escrever é
um compromisso com o outro, que deve levar a mudança e inquietar o leitor. A
expressão ―escrever é uma forma de testemunho‖ faz-se muito importante para a
compreensão do que se entenda por arte naquele período. Os anos 60/70 no país são
atravessados pela repressão com o regime militar.

1.5

A produção artística nos anos 60/70

A partir do final dos anos 60, a arte e a literatura exercem papel importante de
divulgação das ideias a favor da democracia. Cabe à arte, através de diversos meios, a
tentativa de conscientizar as massas. No Brasil, muitas produções, peças de teatro,
livros, músicas, surgem como um espaço político usado para falar de temas proibidos,
como sexo, e para driblar a censura.
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Nesse período, viveu-se a consolidação do golpe militar com a ditadura
institucionalizada, tortura, um clima de terror em nome da segurança nacional e
combate à subversão e consequente declínio dos movimentos sociais de oposição ao
governo. No que se refere às artes e cultura foi uma época ao mesmo tempo de
silenciamento e fuga, em que muitos dos escritores brasileiros tiveram parte de sua
produção retida ou censurada. Com a censura presente em todos os setores da
sociedade, muitas foram as formas de resistência que surgiram para se contrapor à
ideologia do governo. Segundo Nadine Habert (1992), revistas e jornais utilizavam
várias estratégias em sinal de protesto:
O jornal ‗O Estado de S. Paulo‘, por exemplo, preenchia os espaços
censurados com trechos do poema ―Os Lusíadas‖, de Camões; o ‗Jornal da
tarde‘ com receitas de ―Doces e salgados‖; a revista Veja com o logotipo de
Editora Abril. (HABERT, 1992, p. 29).

A produção artística e cultural passou por momentos difíceis, músicas, filmes, livros,
peças foram proibidos e seus autores presos e processados, obrigados ao exílio, como
Caetano Veloso, Chico Buarque, Ferreira Gullar, Glauber Rocha, José Celso e outros.
Mesmo com toda repressão do governo, o meio cultural resistiu e procurou promover
ações de oposição ao regime, driblando a censura para que as informações chegassem
ao público. Trocadilhos, duplos sentidos ultrapassaram o silêncio daqueles duros anos.
Combatente incansável, a imprensa alternativa e pequenos jornais sem recursos
econômicos e no formato tabloide faziam frente à ditadura e desempenharam papel
importante na divulgação de informações culturais, políticas e econômicas que o
governo tentava manter em sigilo. Exemplos desses jornais são O Pasquim e Opinião.

Em Minas Gerais, pode-se citar como exemplo dessa resistência em periódico
alternativo, o jornal O Binômio. Contudo, apesar de não fazer frente ostensiva ao
governo, uma vez que pertencia ao próprio órgão governamental, o Suplemento
Literário enfrentou momentos difíceis, como em 1973, quando O Jornal de Minas abriu
campanha contra ele, nomeando-o como ―antro de comunistas e homossexuais‖
(WERNECK, 1994, p.183).
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O regime militar no Brasil teve início no ano de 1964 se arrastando até o ano de 1985.
Entre os anos de 1968 à 1975 o governo restringiu inúmeros direitos da população,
suspendendo a democracia plena no Brasil, por isso, esse período compreende um dos
momentos mais difíceis, conhecido como ―anos de chumbo‖. Uma das medidas mais
extremas foi a instauração dos atos institucionais, que culminou com o AI-5 em 13 de
dezembro de 1968, meses antes do lançamento da primeira edição especial do
Suplemento. Em decorrência de tudo isso, percebe-se a dificuldade encontrada pelos
escritores em dar continuidade ao projeto de publicar novas edições.

Durante o desenvolvimento do projeto de Iniciação Científica ―Os novos, o
‗Suplemento‘ – um fazer e um contar‖ orientado pela Professora Eliana Tolentino na
Universidade Federal de São João del-Rei em 2008, realizamos uma entrevista, por
email, com o escritor mineiro Duílio Gomes², participante da Geração Suplemento, e
quando perguntado sobre a ditadura militar, ele nos respondeu que durante o período
foram feitas diversas ameaças a Murilo Rubião e aos escritores da redação com
telefonemas anônimos. Além disso, houve diversos textos censurados, afirma Gomes.

1.6

O especial

Após a capa de abertura do semanário, o especial traz uma breve nota da escritora Laís
Corrêa de Araújo, em que ela apresenta e explicita os objetivos da edição dedicada aos
escritores novos. Laís Corrêa afirma os propósitos do Suplemento de acompanhar as
situações e mudanças que compõem o processo de criação literário dos novos
intelectuais sendo, pois, indispensável divulgar os trabalhos e escritores jovens de
Minas. A escritora menciona alguns nomes que na época já se fazem conhecidos dos
leitores, e termina por caracterizar esses jovens segundo o seu agrupamento em torno de
pequenas revistas criadas em Minas Gerais, como: Texto, Estória, Ptyx, Porta e Frente.
O que aconteceu de fato, uma vez que muitos deles ao chegarem no Suplemento já
mantinham amizade com os demais companheiros do grupo que compunham essas
revistas. Laís Corrêa de Araújo, portanto, explicita para o leitor as intenções do número
especial do periódico.
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Nessa mesma página uma reportagem-depoimento com o escritor Luís Gonzaga Vieira,
intitulada Aparte à Literatura dos novos, apresenta a visão dele sobre a literatura e sobre
os escritores novos de sua geração. Vê-se em Luís Gonzaga o escritor escolhido para
representar a geração, pois ele abre a edição, dá voz ao grupo que se conhecerá mais
adiante. As principais questões que o escritor defende, em linhas gerais, são a relação
necessária entre ético e estético; a participação ativa e inquietante do escritor, a
literatura como manifestação da vida,

Nada queremos com a simples erudição mas com a cultura, erudição é o
conhecimentos livresco, cultura é a vida e tudo o que a vida implica. Somos
escritores conscientes e não brincamos de literatura. Nosso critério não é
julgar (julgamento exala esterilidade) mas ser, fazer, inquietar, lançar ideias,
sugerir. (VIEIRA, 1968, p. 2).

Para Luís Gonzaga deve haver uma simbiose entre ético (pensamento) e estético (valor
literário), resultando em uma obra em que a escrita esteja de acordo com o pensamento
de seu criador, numa atitude definida e não simplesmente baseada no achismo, a arte
refletindo sobre a vida, o homem, o tempo presente. Luís Gonzaga exprime assim uma
preocupação muito mais voltada para a praticidade, o gesto impulsivo da arte, do que a
teorização. E mais adiante acrescenta

_ O que se quer agora de uma revista ou jornal literário é que não reflita
apenas um pensamento dirigido de grupo, mas que mostre as várias
tendências que vão surgindo. E saber, principalmente, o que a literatura
incorpora à vida de todo dia. Não se concebe mais literatura como simples
jôgo lúcido ou catarse ou isso ou aquilo: literatura é vida. É muito cômico ser
ousado ou participante apenas na fôlha de papel ou no livro. Não acreditamos
em compromisso que se limita apenas ao papel escrito, nosso compromisso é
a vida. Participação não é coisa apenas de livro, mas principalmente gesto de
definição da vida e diante dos outros homens. Participação é a minha relação
com o mundo e a consciência que eu tomo dessa relação, consciência que
provocará meu gesto participante. (VIEIRA, 1968, p. 2).

O autor critica ainda a recepção literária em nosso país, já que, segundo ele, a recepção
se torna um problema difícil por vivermos em um país com então 60% de analfabetos.
Por isso, para Luís Gonzaga o escritor tem que escrever como um impulso criador, ele
deve buscar aproximar a arte da vida e do povo. Luís Gonzaga avalia que o trabalho do
escritor deve ser uma manifestação da vida, inquietar, incomodar e ousar:
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_ Não pecaremos por omissão. Quer se veja numa obra ou num simples
trabalho o que há de potencial e não de definitivo. Porque ―perfeição é
suicídio‖ (Faulkner) e não é desculpa. Não há remorso nem desculpa, existe a
fusão de pensamento e ato. Não é o pensamento que irá ilustrar os atos, mas
os atos é que irão confirmar o pensamento. Não nos interessam belos
pensamentos sem prática, sejam êles quais forem. A arte está subordinada à
vida, mas é impossível isolar uma coisa de outra: a arte serve à vida e a vida
serve a arte. (VIEIRA, 1968, p. 2).

A página seguinte à apresentação de Luís Gonzaga traz dois contos, ―O séquito‖ de José
Márcio Penido, que tem ilustração de Pompéa Britto da Rocha e o conto ―Me deixem
só‖, de Marilda Bernardino. O primeiro conto ocupa a maior parte da página e o título
vem acompanhado de uma breve citação da Bíblia Sagrada e assemelha-se ao modo de
apresentação dos contos de Murilo Rubião. Segundo Vicente Cechelero (1981), a
estrutura dos relatos de Murilo Rubião se estabelece no vínculo entre as epígrafes
bíblicas e os contos, de maneira que essas, revestidas por uma função ética, funcionam
como micronarrativas paralelas ao texto propriamente dito.

Na próxima página do especial podemos ler o poema de Adão Ventura, ―Procissão‖,
que vem acompanhado de ilustração. Junto ao poema, logo abaixo, na página do
especial aparece o conto ―Diário de um êxito‖, de Sérgio Danilo.
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FIGURA 2 – Imagem do poema Procissão acompanhado de ilustração.
Fonte: VENTURA, Adão. Procissão. Suplemento Literário do Minas Gerais, Belo Horizonte, v. 3, n. 74,
p. 4, jan. 1968.

Na quinta página encontramos o poema ―Ouro Preto II‖, de Valdimir Diniz,
acompanhado de ilustração.

FIGURA 3 – Poema Ouro Preto II.
Fonte: DINIZ, Valdimir. Ouro Preto II. Suplemento Literário do Minas Gerais, Belo Horizonte, v. 3, n.
74, p. 5, jan. 1968.
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É considerável o número de contos e poemas publicados no periódico nessa edição, seis
contos e quatro poemas. Na década de 70, viveu-se o que se denomina de surto do conto
e, principalmente em Minas Gerais, têm-se os seus maiores representantes como Luiz
Vilela, Sérgio Sant‘Anna, com diversas conquistas de prêmios e publicações desse
gênero. Chama atenção ainda o número considerável de poemas com ilustrações, o que
auxiliava na divulgação das mesmas. Segundo Murilo Rubião

O Suplemento Literário é o responsável pelo ressurgimento e relançamento
do conto no Brasil. Em cada número, aparecia um conto, de escritores
diversos, entre eles, alguns desconhecidos na época, como Umberto
Werneck, Márcio Sampaio e Jota D‘Angelo. A primeira página, lembra
Murilo Rubião, era sempre dedicada a um poema com ilustração que servia
de ajuda de divulgação das ilustrações de gente atualmente famosa e
respeitada, como Chanina, que apareceu pela primeira vez nas páginas do
Suplemento. (RUBIÃO, 1991, p.26).

O fato de não só os poemas, mas principalmente esses, virem acompanhados de
ilustrações, reforça a participação de ilustradores e artistas plásticos no Suplemento
Literário além salientar também a importância que se dá à expressão visual no período.
Há que salientar a estreita relação da Poesia Concreta e do Poema-processo, por
exemplo, com as artes plásticas. O Suplemento é, nesse sentido, um exemplo desse
estreito diálogo, pois a maioria dos textos sejam eles contos, excertos de romances,
ensaios, vêm acompanhados de textos visuais, quer eles fotografias ou mesmo
ilustrações de jovens artistas plásticos que participaram da Geração Suplemento, como
Liliane Dardot e Márcio Sampaio, entre outros.

1.7

Os caminhos e descaminhos dos novos

A sexta página traz a matéria ‗Os caminhos e descaminhos da literatura - falam os
novos de Minas‘. A epígrafe bíblica que vem abaixo do título: ―Três coisas me são
difíceis de entender, e uma quarta eu a ignoro completamente: o caminho da águia no
ar, o caminho da cobra sobre a pedra, o caminho da nau no mar, e o caminho do homem
na sua mocidade‖ (Provérbios, XXX, 18 e 19), sintetiza talvez o que vem a ser a
geração, como já dito, algo em movimento, que se definirá a partir do que virá a ser:
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[...] nossa geração é de um tempo que não houve ainda, que está havendo,
que esta acontecendo a cada minuto, em avanços ultra-rápidos: daí que a
angustia de criar seja maior que a de aprender, pois o aprendizado de hoje,
desmente o de ontem, e o de amanhã, o de hoje. (VIEIRA, 1968, p. 6).

Uma breve apresentação é feita sobre os escritores novos, nela explicitam-se os
objetivos da matéria que é de ser uma espécie de reportagem-depoimento de estrutura
livre, divulgando o ponto de vista do grupo de escritores novos:
Não nos seria possível, no entanto, entrevistar cada um deles, e preferimos,
deste modo, reuni-los, numa espécie de mesa redonda, convidando-os a
debater, combater ou expor seus problemas, sem a inconveniência das
perguntas estereotipadas ou da reportagem guiada, em que perdessem a
espontaneidade, a naturalidade, o entusiasmo ou a irreverência que lhes são
peculiares. (SUPLEMENTO LITERÁRIO DO MINAS GERAIS, 1968, p. 6).

Com o aspecto de uma entrevista-depoimento, a sexta página do periódico expõe um
diálogo/debate que intercala a visão dos escritores, Luís Gonzaga Vieira, Sérgio
Sant‘Anna, Luiz Vilela, Jose Marcio Penido, Adão Ventura, Humberto Werneck,
Márcio Sampaio e Henry Correa de Araújo, sobre arte e literatura. No meio da página
aparece em uma foto. A legenda informa quem são os que estão na foto, a saber, os
escritores Luiz Márcio Vianna, Márcio Sampaio, Afonso Ávila, Henry Corrêa de
Araújo, João Paulo Gonçalves, José Luiz Andrade e Valdimir Diniz.

43

FIGURA 4 – Foto dos escritores.
Luís Márcio Vianna, Márcio Sampaio, Affonso Ávila, Henry Corrêa de Araújo,
João Paulo Gonçalves, José Luiz Andrade e Valdimir Diniz.
Fonte: SUPLEMENTO LITERÁRIO DO MINAS GERAIS, Belo Horizonte, v.3, nº 74, 1968, p. 6.

Além dos já apresentados, aparecem também, na página seguinte, as falas de Carlos
Roberto Pellegrino, José Luiz Andrade, Libério Neves e Adão Ventura. Logo acima na
página, em uma foto temos os escritores Humberto Werneck, Sérgio Sant‘Anna, Luís
Gonzaga Vieira, Luiz Vilela, Jose Renato Pimentel, Gilberto Mansur e José Marcio
Penido.
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FIGURA 5 – Foto dos escritores.
Assentados: Humberto Werneck, Sérgio Sant‘Anna, Luís Gonzaga Vieira e Luiz Vilela.
Em pé: José Renata Pimentel, Gilberto Mansur e José Márcio Penido.
Fonte: SUPLEMENTO LITERÁRIO DO MINAS GERAIS, Belo Horizonte, v.3, nº 74, 1968, p. 6

A oitava página continua e termina com os depoimentos dos escritores e traz ainda um
poema de Fernando Rios. A matéria reitera o manifesto divulgado na capa, porém agora
se tem a oportunidade de compreender melhor o que foi dito. Percebe-se que as falas
presentes na capa foram recordadas da matéria e que o contexto do diálogo com os
escritores permite um entendimento maior da apresentação feita na capa. A fala de Luís
Gonzaga, ―não vejo a quem destruir. Tudo está superado‖, na página de abertura sugere
uma crítica aos seus antecedentes, quando na verdade o autor quis com ela explicar o
propósito de sua geração que, ao contrário de outras em que é comum uma tendência
destrutiva, não pretende destruir o que já existe. Por isso, Luís Gonzaga afirma,
―falamos mal dos ‗velhos‘ mas como uma brincadeira‖ e Vilela completa, ―não
percamos tempo em chutar o cão morto‖. Entende-se que no manifesto da capa o
discurso é marcado pelo aspecto implícito das falas, e que o sentido é construído e
explicitado ao leitor no contexto dialógico entre os intelectuais que compunham o
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grupo, expostos na matéria da página seis. Além disso, as falas recortadas que aparecem
na capa têm um aspecto de manchetes, têm a função de chamar a atenção do leitor.

A crítica aos concretistas nas falas, ―Para que criam os concretistas, para quem?‖ é
melhor compreendida também no debate entre os novos. A fala refere-se ao não
reconhecimento público sofrido pelos concretistas. Os escritores questionam o valor do
Concretismo naqueles tempos e reconhecem a importância do aprendizado adquirido
com os ―mais velhos‖. O Concretismo não é visto como algo ultrapassado, com o qual
se busca romper, mas como um movimento artístico que abre caminhos para novos
trabalhos, por exemplo, através do entrelaçamento com as artes plásticas, do
aproveitamento de algumas de suas técnicas, como a economia de linguagem, segundo
afirma Ronaldo Werneck na página seis, durante a matéria. Dessa forma, explica-se o
número considerável de poemas de cunho concretista que o Suplemento Literário
publica no período.

No Brasil, o Concretismo surgiu como um movimento envolvido com a música, poesia
e artes plásticas. O movimento Concreto foi lançado nos anos 50 pelos irmãos Augusto
e Haroldo de Campos e Décio Pignatari. Segundo Bosi (s/d, p.531), ―A poesia concreta,
ou Concretismo, impôs-se, a partir de 1956, como expressão mais viva e atuante da
nossa vanguarda estética‖. Defendia a racionalidade em detrimento ao expressionismo,
a valorização da forma e do visual, o uso de recursos estilísticos como figuras
geométricas e a eliminação de versos.

O Concretismo ou Poesia Concreta aboliu o verso e propôs o trabalho com a palavra
isolada, com sílabas, letras, sinal ou figuras soltas no espaço da página, por vezes,
ultrapassando os limites dimensionais do papel para buscar novos resultados. Como um
dos desdobramentos do Concretismo no Brasil foi lançado o Poema-processo, também
chamado de Poesia visual (semiótica) e Poema-objeto. No Brasil, o Poema-processo é o
movimento que deu continuidade ao experimentalismo na poesia, e é responsável pela
fusão da palavra com a imagem e o objeto, expandindo o campo da poesia. No
Suplemento Literário são recorrentes publicações de poemas concretos. Diversas
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páginas trazem poemas marcadamente visuais, muitas vezes, esses ocupam páginas
inteiras de alguns números. Como se verá, as edições especiais, as séries e demais
publicações que abrangem o período dos anos 60/70 são repletas desses poemas.

A literatura para os jovens escritores do Suplemento tem a principal função de
comunicar algo, inquietar o leitor. Não se busca romper com antigos padrões, mas se
aliar aos novos conceitos. O manifesto assim, não segue a uma estética da ruptura que
nega o que a antecede, essa nova geração instaura o novo a partir já existente. Não se
pode dizer que lhe dá continuidade, pois, considera-se que o que vem antes já está
superado mas é preciso partir dele, renová-lo.

Para entender melhor esse projeto do grupo vale lembrar a proposta do crítico norteamericano T.S. Eliot (1989), para quem o passado, não é algo herdado, mas que deve
ser conquistado. De forma que a consciência do passado seja desenvolvida pelo
intelectual ao longo de toda a sua carreira.

Uma vez assim que os especiais dedicados aos novos se destacam principalmente por
ser espaço único, em que esses escritores buscam se diferenciar dos demais. Segundo T.
S. Eliot,
[...] é nossa tendência em insistir, quando elogiamos um poeta, sobre os
aspectos de sua obra nos quais ele menos se assemelha a qualquer outro. Em
tais aspectos ou trechos de sua obra pretendemos encontrar o que é
individual, o que é a essência peculiar do homem. Salientamos com
satisfação a diferença que o separa poeticamente de seus antecessores, em
especial os mais próximos; emprenhamo-nos em descobrir algo que possa ser
isolado para assim nos deleitar. (1989, p.38).

Para T.S. Eliot, a tradição não pode ser um simples e cego seguimento do legado
passado, a inovação é sempre melhor do que a repetição. A tradição possui um sentido
histórico, uma percepção da simultaneidade da literatura, que torna capaz o sentido de
infinito.
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A tradição implica um significado muito mais amplo. Ela não pode ser
herdada, e se alguém a deseja, deve conquistá-la através de um grande
esforço. Ela envolve, em primeiro lugar, o sentido histórico, que podemos
considerar quase indispensável a alguém que pretendia continuar poeta
depois dos vinte e cinco anos; e o sentido histórico implica a percepção, não
apenas da caducidade do passado, mas de sua presença; o sentido histórico
leva um homem a escrever não somente com a própria geração a que pertence
em seus ossos, mas com a própria geração a que pertencem seus ossos, mas
com um sentimento de que toda a literatura européia desde Homero e, nela
incluída, toda a literatura de seu próprio país têm uma existência simultânea e
constituem uma ordem simultânea. Esse sentido histórico, que é o sentido
tanto do atemporal quanto do temporal e do atemporal e do temporal
reunidos, é que torna um escritor tradicional. E é isso que, ao mesmo tempo,
faz com que o escritor se torne mais agudamente consciente de seu lugar no
tempo, de sua própria contemporaneidade. Nenhum poeta, nenhum artista,
tem sua significação completa sozinha. (T. S. ELIOT, 1989, p. 38-39).

Sendo assim, o novo constitui-se numa relação direta com o que o precede, já que
haverá sempre algo capaz de confrontá-lo. O novo modifica o velho, mas é por ele
avaliado. Ambos, novo e velho, estarão ligados por uma relação de ordem que permite
que algo possa surgir e ser aceito como inovador.

A ordem existente é completa antes que a nova obra apareça; para que a
ordem persista após a introdução da novidade, a totalidade da ordem
existente deve ser, se jamais o foi sequer levemente, alterada: e desse modo
as relações, proporções, valores de cada obra de arte rumo ao todo são
reajustados; e aí reside a harmonia entre o antigo e o novo. Quem quer que
haja aceito essa idéia de ordem, da forma da literatura européia ou inglesa,
não julgará absurdo que o passado deva ser modificado pelo presente tanto
quanto o presente esteja orientado pelo passado. (T. S. ELIOT, 1989, p.3940).

Nessa relação, passado e presente constituem dois polos semelhantes. Um não permite
que o outro se encerre em si mesmo. Como bem avalia T.S. Eliot (1989, p. 41), ―a
diferença entre o presente e o passado é que o presente consciente constitui de certo
modo uma consciência do passado, num sentido e numa extensão que a consciência que
o passado tem de si mesmo não pode revelar‖. Desse modo, o intelectual, escritor deve
atentar para o fato de que não se deve guiar apenas pelo presente mas pela existência de
um passado presente.

Ainda na primeira edição especial podemos ler o conto ―Os últimos anos‖ de José
Francisco Rezek, acompanhado na mesma página pelo poema ―Cegocêntrico: três fases
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de um poema‖, de Márcio Sampaio. O poema, puramente visual, explora os recursos
visuais.

FIGURA 6 – Poema Cegocêntrico: três fases do poema.
Fonte: SAMPAIO, Márcio. Cegocêntrico: três fases do poema. In: Suplemento Literário Do Minas
Gerais. Belo Horizonte, v. 3, n. 74, p. 9, jan. 1968.

―Finado cocó‖, conto de Carlos Roberto Pellegrino e o poema, ―Tiradentes: a igreja‖, de
Marco Antônio de Campos Guimarães aparecem na página seguinte. O poema utiliza o
verso, mas também explora o uso de novo dimensionamento no papel, sem estrofes,
mas o que mais chama atenção no poema é a sua ilustração, feita por Eliana Rangel.
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FIGURA 7 – Poema Tiradentes: a igreja.
Fonte: GUIMARÃES, Marco Antônio de Campos. Ilustrador: Eliana Rangel. Tiradentes: a igreja. In:
Suplemento Literário do Minas Gerais. Belo Horizonte, v. 3, n. 74, p. 10, jan. 1968.

A matéria intitulada ―Cinema Mineiro: a última safra‖ realizada por Victor de Almeida
é dedicada à divulgação dos jovens mineiros voltados para o cinema, e vem
acompanhada da foto dos jovens, Alberto Grassa, Avelino Sobrinho e Harley Carneiro,
Maximiano Lopes Chaves, Schubert Magalhaes, Victor de Almeida, Ricardo Gomes
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Leite e Lucas Raposo. A matéria aborda o surgimento e a história do cinema novo
mineiro. A última página do especial termina com o conto ―Febre aos trinta e nove
degraus‖ de Humberto Werneck, incluindo ilustração, porém não é possível identificar o
autor pela ilustração.

Conforme se vê, esse primeiro especial foi um ponto de partida para que o Suplemento
lançasse para o conhecimento do público o vasto repertório de novos artistas, escritores,
pintores e intelectuais engajados em diferentes artes que se encontravam em Minas
Gerais. Os novos, assim, usam desse espaço para manifestar um novo discurso que
expressasse os anseios da nova geração e se diferenciasse de antigas concepções de
grupos já consagrados, mostrando-se preparados para assumir uma nova postura frente
aos problemas e ao contexto de sua época.
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1.8

Literatura e arte – Os novos II

FIGURA 8 – Capa da segunda edição especial dedicada aos escritores novos.
Fonte: SUPLEMENTO LITERÁRIO DO MINAS GERAIS. Literatura e arte: os novos (II). Belo
Horizonte, v. 3, n. 75, p. 1, fev. 1968.
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O segundo especial, composto de treze páginas, dedicado aos escritores novos, foi
publicado no mês seguinte ao primeiro, em 3 de fevereiro em 1968, e trouxe em sua
capa diversas frases (as mesmas dos balões proferidas pelo personagem que
representava os escritores novos, na ocasião da divulgação da primeira edição especial).
Porém anteriormente as frases estavam em tirinhas, e nesse elas surgem intercaladas
umas às outras, com diferentes tipos de letras, umas maiores e outras menores, e
algumas em negrito.

Vale ressaltar que a capa do segundo número lembra a arte dos grafites, introduzida no
Brasil no final da década de 70, em São Paulo, conhecida como uma forma de
manifestação artística em espaços públicos, e diretamente ligada a movimentos de
protestos, principalmente dos jovens, que visam expressar algum tipo de insatisfação
com a realidade, ou o cotidiano. Desse modo, além de uma expressão artística o grafite
foi, principalmente, uma expressão política.

O grafite carrega consigo a ideia de uma dessacralização da arte e de rompimento entre
os limites da cultura erudita e popular, elementos estes que representam as principais
ideais do grupo de escritores do Suplemento Literário. O segundo número que tem
como título ―Literatura e arte: Os novos II‖ dá assim, continuidade à apresentação do
manifesto da Geração Suplemento iniciada no primeiro especial seguindo o propósito
de ressaltar os valores e mostrar a que veio esse novo grupo.

Na primeira página, o especial II traz a matéria ―Também o Surrealismo‖, crítica contra
certa indisposição naqueles anos contra o Surrealismo, na visão de José Renato de
Pimentel e Medeiros, autor da matéria, que defende a importância desse movimento de
vanguarda como uma forma de expressão também com função social, ao contrário do
que pensam aqueles que o combatem por julgar o movimento uma arte ―sem
mensagem‖, alheia aos problemas do homem. À esquerda da matéria mencionada,
lemos o poema ―O fantasma Mineiro (atributos gerais)‖, escrito por Elmo de Abreu
Rosa.
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A página de número três exibe o texto intitulado ―Depois da verde: a jovem poesia de
Cataguases‖, que apresenta quatro poemas – ―Epopeia ou revolução‖ de P.J.Ribeiro,
―Trilogia do cavaleiro andante‖ de Plínio Filho, ―Maralto‖ de Joaquim Branco e por
último ―Amada: flash-black‖ de Ronaldo Werneck. Os poemas acompanham as fotos
dos escritores Ronaldo Werneck, Joaquim Branco e Plínio Filho, na qual estão sentados
em uma mesa como se estivessem a conversar.
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FIGURA 9 – Foto dos escritores.
Fonte: SUPLEMENTO LITERÁRIO DO MINAS GERAIS. DEPOIS da verde: a jovem poesia de
Cataguases. Belo Horizonte, v. 3, n. 75, p. 3, fev. 1968.
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O poema ―Analogias" de Henry Corrêa de Araújo, na página quatro, apresenta forma
semelhante com os já expostos na página anterior. É comum entre eles aspectos como o
trabalho com a palavra criando vários sentidos, a disposição na folha foge ao tradicional
uso das estrofes. O conto ―Meia volta‖ de Gilberto Mansur com a ilustração de Liliane
Dardot, ―Poema a Mossoró, sol e sal‖ de Ubirassu Carneiro da Cunha, inclusive
dedicado à Lygia Neder e ilustrado por Wanda Figueiredo, também fazem parte do
repertório de poemas e contos publicados nesse especial.

Fica perceptível com isso a intenção do número especial em divulgar o trabalho dos
novos e jovens escritores que despontavam na literatura, o cinema e as artes em geral. O
semanário abre espaço para eles intercalando entre a publicação de matérias com os
artistas e intelectuais, poemas e contos exemplares da nova produção que é
acompanhada, quase sempre, com ilustrações.

Pode-se deparar ainda na página seis, com o conto ―Lassidão‖ de Sérgio Sant‘Anna ao
lado do poema ―Descobrimento‖ de Libério Neves, que traz uma bela e grande
ilustração. Contudo, destaca-se o poema da página seguinte, ―Algum jogo floral sobre a
natureza íntima da poesia: poema sentimental para Gertrude Stein” de Sebastião G.
Nunes.

Nota-se até aqui que pelo número de poemas publicados no especial são eles que
prevalecem nesse número especial. Na sequência aos poemas já mencionados,
encontramos ainda, ―Claro motivo‖ de Dirceu Xavier e ―Exercício nº1‖ de Márcio
Almeida, ―Máquina‖ de José Luiz Andrade, ―Poema 1‖ de Mauro Márcio, e entre os
poemas citados vem na página sete o conto ―Assassinato‖ de Luiz Adolfo Pinheiro
ilustrado por Irene Abreu e, em destaque, ―Olhos Verdes‖ de Luiz Vilela, que ocupa
toda a página nove juntamente com a ilustração feita por De Lairies.

Interposto aos contos e poemas, a página dez traz – ―Os jovens poetas e prosadores‖
matéria que apresenta de modo resumido, com uma pequena biografia, apenas a título
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de informação, os escritores Carlos Roberto Pellegrino, Marilda Bernardino, João Paulo
Gonçalves, Luiz Adolfo Pinheiro, Elmo de Abreu Rosa, Márcio Antônio de Campos
Guimarães, Dirceu Xavier, Ubirassu Carneiro da Cunha, Libério Neves, Mauro Márcio,
Luís Gonzaga Vieira, Humberto Werneck, Valdimir Diniz, Wanda Figueiredo, José
Renato de Pimentel e Meneses, Márcio Sampaio, Luiz Márcio Vianna, Henry Corrêa de
Araújo, Adão ventura, Fernando Rios, José Luiz Andrade, Sebastião Geraldo Nunes,
Sérgio Sant‘Anna, Gilberto Mansur, Sérgio Danilo, Luiz Vilela, José Márcio Penido,
Jose Francisco Rezek, Joaquim Branco, Plínio Filho, Ronaldo Werneck, P.J. Ribeiro.
No fim da página tem-se uma foto em que estão juntos e aparentemente conversando, os
escritores: Carlos Roberto Pellegrino, Sebastião Nunes, Adão ventura, José M. Penido,
Dirceu Xavier, Elmo de Abreu e Marilda Bernardino.

FIGURA 10 – Foto dos escritores:
Carlos Roberto Pellegrino, Sebastião Geraldo Nunes, Adão Ventura,
José Márcio Penido, Dirceu Xavier, Elmo de Abreu Rosa e Marilda Bernardino.
Fonte: SUPLEMENTO LITERÁRIO DO MINAS GERAIS. Os jovens poetas e prosadores. Belo
Horizonte, v. 3, n. 75, p. 10, fev. 1968.
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A matéria seguinte do especial é dedicada aos artistas plásticos. Estão na foto publicada
na página da matéria, conversando, os artistas Liliane Dardot, Elizabeth Lana, Némer,
Eliana Rangel, Pompéia Britto da Rocha e Herton Roitman. A matéria intitulada ―Artes
plásticas: os novos‖ dedica-se a apresentar, como na página anterior, uma pequena
biografia dos artistas Irene Abreu Gontijo, Elizabeth Lana, Liliane Dardot, Pompéia
Britto da Rocha, Maria do Carmo Vivacqua, Eliana Rangel, Herton Roitman, Sérgio de
Paula, Humberto Carneiro, Washington, Némer e Jarbas Juarez.

FIGURA 11 – Foto dos escritores
Fonte: SUPLEMENTO LITERÁRIO DO MINAS GERAIS. ARTES plásticas: os novos. Belo Horizonte,
v. 3, n. 75, p. 11, fev. 1968.

As fotos denotam descontração. Não é uma foto de pose, mas sim como se os flagrasse
no cotidiano, de modo descontraído, revelando a amizade intelectual que nutriam uns
pelos outros.

Dando seguimento às publicações do número dedicado aos novos têm-se por fim
―Cemitério” poema de João Paulo Gonçalves e ―Ofício de pesca‖, de Luís Márcio
Ribeiro Vianna. O número especial encerra com ―Homenagem a Carlos Drummond
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Andrade‖ em função da Portaria 66 – que denomina ‗Sala Carlos Drummond de
Andrade‘ a sala destinada à redação do Suplemento Literário na Imprensa Oficial. Há
uma pequena nota do escritor Carlos Drummond em agradecimento à homenagem.

O segundo número do especial, como se pode perceber, é dedicado a outros artistas
novos que trabalham com poesia e artes plásticas. O especial traz um número
significativo de poemas, alguns contos e ilustrações de artistas plásticos. Dá seguimento
à apresentação dos novos, focalizando os grupos de jovens artistas que vinham
despontando em Minas Gerais, como o grupo de poetas de Cataguases que surgiu após o
sucesso do grupo de poetas da revista Verde.

A revista Verde, segundo Sant‘Ana (2008), surgiu em 1927, junto com a comemoração
de cinquenta anos de Cataguases. Foi criada pelos integrantes do movimento modernista
Verde, composto por rapazes da elite cultural de Cataguases, ou a ela agregados, que
tiveram acesso às novas ideias sobre literatura e arte, por meio de jornais e revistas que
a cidade recebia. Seus integrantes usavam a revista para publicar suas próprias obras e
as dos escritores novos considerados modernistas.

Sant‘Ana (2008) afirma que, depois de A revista, de 1925, a revista Verde, de 1927, foi
a publicação mineira de maior projeção no cenário da primeira fase modernista, tendo
recebido colaboração de escritores nacionais e internacionais consagrados. Sendo
lembrado, por isso, como fenômeno interessante e inusitado. O movimento é
mencionado, assim, pelo Suplemento para ilustrar o talento dos escritores que vieram de
Cataguases e ressaltar os novos trabalhos que vinham sendo desenvolvidos por esses
novos escritores.
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1.9

A memória do grupo

Maurice Halbwachs (2008), em seus estudos, dedicou atenção constante às formas pelas
quais a memória é socialmente construída, defendendo a ideia de que é a partir da
memória do grupo que somos capazes de formar nossa própria memória. Em resumo,
jamais estamos sós, permanece sempre uma relação com um todo, formado por sujeitos
presentes de modo material e sensível.

Recorremos ao testemunho dos outros para reforçar ou enfraquecer e também
para completar o que sabemos de um evento sobre o qual já temos alguma
informação, embora muitas circunstâncias a ele relativas permaneçam
obscuras para nós (HALBWACHS, 2008, p. 29).

Halbwachs demonstra que é uma ilusão a ideia de uma memória individual separada da
memória coletiva. Assim, propõe-se o conceito da memória coletiva segundo o qual a
memória individual não é uma condição suficiente da recordação,
Para que nossa memória se aproveite da memória dos outros, não basta que
estes nos apresentem seus testemunhos: também é preciso que ela não tenha
deixado de concordar com as memórias deles e que existam muitos pontos de
contato. (HALBWACHS, 2008, p. 39).

A constituição de uma memória individual é fortemente influenciada através da
experiência individual de se pertencer a um grupo. Tem-se assim a memória individual
derivando de uma memória coletiva. ―[...] para se lembrar precisa-se dos outros‖
(RICOEUR, 2008, p.130). É através da recordação e do reconhecimento, principais
fenômenos mnemônicos da lembrança que nos deparamos com a memória dos outros. O
testemunho recebido por mim de outro, a título de informação do passado, se fortalece
ao passo que se funde com um conjunto de lembranças comuns a determinado grupo e
ao indivíduo participante do mesmo; a memória coletiva do grupo age como reforço
para a memória individual dos participantes.
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A Geração Suplemento se constitui como uma geração e não apenas como um grupo de
escritores que se agrupavam coincidentemente na redação do Suplemento Literário, o
que se justifica devido à relação de amizade existente entre eles. Se os diversos sujeitos
pertencentes ao grupo são capazes de rememorar o passado e se encontrar em meio a
este, esse grupo se forma no conjunto semelhante de pensamentos e ideias e encontra-se
na origem da memória coletiva. As lembranças comuns entre os sujeitos do grupo
permitem-lhes certificar suas memórias. A Geração Suplemento faz parte assim de uma
memória coletiva, em que as lembranças de cada membro do grupo formam uma
memória comum que atesta a sua existência.

A memória coletiva presente nas edições especiais é formada no conjunto semelhante de
ideias e pensamentos dos escritores da Geração Suplemento. Segundo Halbwachs,
(op.cit.) cada memória serve de auxílio a outras e, num conjunto maior, funciona como
testemunha no processo de reconstituição histórica. Os escritores, assim, nas edições
especiais, compartilham experiências que os agregam sob uma base comum que nos
permite vislumbrar através de seu discurso a memória coletiva.

Os depoimentos, entrevistas e todo o conjunto de matérias dedicadas aos novos nos
especiais são tomados como uma memória coletiva, pois, ao intercalar a visão de cada
um dos escritores, somos capazes de perceber vários pontos em comum que os unem.
São eles, intelectuais sem (re)conhecimento público, vindos de pequenas revistas, que
buscam algo novo no cenário cultural de sua época. O que permite, enfim, vislumbrar
uma memória coletiva encontra-se no próprio rótulo usado pelos escritores, já que eles
não se tratam e se veem como únicos mas sempre usam como referência a denominação
de novos, ou seja se reconhecem sob uma identidade comum ao grupo.

Todavia, Connerton (1999) desconsidera e refuta a concepção de Halbwachs da
existência de uma memória individual não autônoma, dependente da memória coletiva,
uma vez que em geral pressupomos a memória como uma faculdade individual. Para
Connerton (1999, p. 42), a respeito das ideias defendidas por Halbwachs (2008), o que
se levanta é a questão, ―dado que grupos diferentes têm memórias diferentes, que lhes
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são próprias, como é que essas memórias coletivas são transmitidas, no interior do
mesmo grupo social, de uma geração para outra?‖.

Ricouer (2008) de modo semelhante também interroga o fato de como o sentimento da
unidade do eu deriva desse pensamento coletivo

[...] para afirmamos que um grupo social, cuja duração excede o tempo de
vida de qualquer individuo, é capaz de ―recordar‖ em conjunto não basta que
os vários membros que compõem esse grupo, num dado momento, sejam
capazes de reter as representações mentais que dizem respeito ao passado do
grupo. É necessário também que os membros mais velhos do grupo não
negligenciem a transmissão dessas representações aos membros mais jovens
(RICOUER, 2008, p. 43).

Ricouer questiona a afirmação de Halbwachs de que cada memória individual é um
ponto de vista sobre a memória coletiva e que esse muda assim como o lugar ocupado
no grupo, segundo as relações que mantemos com outros ambientes. Conforme Ricouer,
essa afirmação não se integra ao conjunto das afirmações de Halbwachs sobre a
preponderância da memória coletiva na formação da memória individual, sem pensar a
possibilidade de uma memória individual autônoma, pelo menos como uma parte da
ampla questão da memória.

Se fôssemos seguir, afirma Ricoeur, o pensamento de Halbwachs (2008) sobre a ilusão
de uma memória individual, se o ponto de vista do grupo se impusesse totalmente, não
haveria atores sociais. Assim, para Ricouer, o próprio texto de Halbawchs contém
recursos que podem se voltar contra ele, segundo suas próprias considerações sobre a
noção de lugar e de mudança de lugar que colocam em dúvida o uso da concepção de
quadro que se impõe de modo unilateral a cada consciência.

Paul Connerton ainda lança as bases para que possamos pensar as diversas formas que
assumem as representações da memória. Tendo em vista que as nossas experiências do
presente estão condicionadas ao nosso conhecimento e entendimento do passado,
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constatamos que o que legitima nossa ordem social do presente são as imagens do
passado. O autor visa, assim, demonstrar a função desempenhada pelas cerimônias
comemorativas e as práticas corporais para estabelecer uma articulação entre os
acontecimentos do passado e a legitimação deles no futuro.

Esse fato realça a função da recordação para a memória em geral, na medida em que é
através de nossa referência do passado que estamos a viver o presente. Daí Connerton
(1999, p. 7) afirmar que ―todos os inícios contêm um elemento de recordação‖. Para o
autor, todas as formas de conhecimento fundamentam-se sempre em experiências
particulares num contexto anterior, como forma de assegurar que somos compreendidos,
―que antes de qualquer experiência isolada, a nossa mente se encontra já predisposta
com uma estrutura de contornos, de formas conhecidas de objetos já experimentados.‖
(ibidem, p. 7).

Para Andreas Huyssen (2004, p.10) a existência e a constatação da existência de
memórias fragmentadas colocam em xeque a concepção de uma memória coesa e de
grupos relativamente estáveis. Por isso, as formulações de Maurice Halbwachs (2008)
sobre a memória coletiva não são capazes de dar conta da dinâmica atual que envolve as
noções de temporalidade da memória, do tempo vivido e do esquecimento.

Tais considerações são relevantes ao nosso estudo como modo de perceber os
mecanismos de construção da memória coletiva e os modos pelos quais os números
especiais do Suplemento Literário se inscrevem como um testemunho coletivo. A partir
disso, cabe ainda analisar a função das séries dedicadas aos novos, publicadas após os
especiais. Se nesses havia uma abordagem mais voltada para o coletivo,
circunscrevendo-se aos testemunhos dos autores como um todo, como uma voz coletiva,
escolhe-se, inclusive, uma voz representativa como foi a de Luís Gonzaga Vieira no
especial I (n.74, 1968), já nas séries dedicadas aos novos escritores predomina uma
escrita individual, o relato de vida e a construção de um espaço biográfico.
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Nesse sentido, as noções de memória coletiva e consequentemente as críticas a essa
concepção tornam possível compreender o porquê do grupo dos jovens e novos artistas
e intelectuais da década de 70 serem considerados como uma geração, ao contrário do
questionamento que se fez a respeito do uso do termo ‗geração‘ pelo grupo do
Suplemento Literário.

Conforme questionou Rauer Ribeiro Rodrigues em sua

dissertação ―As faces do riso‖, citado por Lavínia Resende Passos (2010, p.26). Rauer
se apoia na visão de que o termo geração, por sua própria diretriz, não agrega elementos
possíveis de considerar o grupo de intelectuais do Suplemento desse modo. Rodrigues
afirma que não houve a formação de um grupo chamado Geração Suplemento, por que:

O SLMG, muito embora tenha aberto oportunidade de publicação a diversos
autores iniciantes, não os congregou como grupo, não se fechou em uma
diretriz estética uniformizadora, não constituiu gueto inexpugnável à
diversidade cultural, não foi provinciano, alheio ao que se passava nas artes e
na literatura em outras partes do país e do mundo. (RODRIGUES, 2006,
apud PASSOS, 2010, p.26).

Rodrigues se ancora numa visão bastante tradicional, adotando uma noção de grupo
como algo uniforme, insuperável e local. No atual contexto pós-moderno é nítido o
caráter mutável e não mais fixo do sujeito. Desse modo, a noção de memória coletiva é
válida no sentido que nos permite perceber as mudanças e os contrastes que permitem
constatar certos deslocamentos do sujeito e da memória na cultura do século XX.

Além disso, o que chamamos aqui de Geração Suplemento caracteriza-se pela forma
como se estipulou chamar a (re)união de jovens artistas e intelectuais que se agruparam
na redação do periódico mineiro o Suplemento Literário do Minas Gerais em busca de
um espaço de divulgação de seus trabalhos, mas que com isso acabaram por formam um
laço de amizade literária com ideias e ideais afins.
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2

BIOGRAFIA E OS ESPAÇOS DA SUBJETIVIDADE

2.1

As séries

A expansão do gênero autobiográfico tem feito com que se revejam os limites que
separam o domínio público do privado, assim como, propõe discutir novas noções de
subjetividade. A dificuldade em estabelecer limites bem delimitados entre ambos os
domínios, público e privado, faz com que frequentemente se reconheça a invasão de
uma esfera por outra, devido ao diálogo entre esses espaços comunicativos. Assim os
relatos autobiográficos – entrevistas, depoimentos, blogs, cartas – emergem como
discursos reveladores da individualidade e nessa nova esfera torna-se possível
compreender e verificar novas atitudes do sujeito. Eneida Maria de Souza (2011, p. 32)
comenta a esse respeito, por exemplo, que ―entrevistas feitas com escritores,
celebridades e animadores de debates televisivos demonstram ser a exposição da vida
privada o meio de afirmação do sujeito pelo olhar do outro‖. Nessa vertente, visamos
apresentar as séries e comentar algumas dentre as entrevistas que mais contribuem para
distinguir os intelectuais da Geração Suplemento.

Formadas por entrevistas-depoimentos-reportagens, as séries do Suplemento constituem
um conjunto de textos ou documentos que representam esses escritores. Apesar do
assunto nelas dedicados não ser pautado propriamente na vida pessoal do escritor
entrevistado, tendo em vista que os assuntos giram em torno de problemas comuns,
ligados a geração, ou ao período em que os escritores vivem, é possível então perceber,
através do depoimento de cada escritor, a peculiaridade que caracteriza a forma de
expressão de cada um, e isso vai aos poucos compondo o perfil do depoente em meio
aos outros, ou seja, o caminho que se percorre nas séries leva-nos do geral, da vida em
comum de todos os escritores, ao particular, à singularidade que caracteriza
intelectualmente aquele que fala.
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2. 2

O escritor mineiro quando jovem

FIGURA 12 – Capa da série O escritor mineiro quando jovem.
Fonte: SUPLEMENTO LITERÁRIO DO MINAS GERAIS. Belo Horizonte, v. 4, n. 152, p. 1, jul. 1969.
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Um ano e meio após a divulgação dos escritores mineiros da chamada Geração
Suplemento por meio das edições especiais, em julho de 1969, surge a série ―O escritor
mineiro quando jovem‖ no Suplemento Literário do Minas Gerais. O tempo curto entre
as publicações significa, possivelmente, que os escritores estavam preocupados em se
analisar, em fazer um balanço para procurar se identificar, criando dessa forma um texto
memorialístico e biográfico.

Nessa série, na primeira página, aparece o nome da mesma, acompanhado de uma breve
apresentação sobre os seus propósitos, que é expor, a partir daquele número, através de
depoimentos-reportagens, o que pensam, o que escrevem e o que pretendem os novos e
jovens escritores. O que seria, pois, pensar sobre a constituição do grupo denominado
Geração Suplemento e o que os agrega como tal:

O que é uma geração literária? Um agrupamento de escritores em torno das
mesmas publicações, livrarias, redações, bares? Ou uma geração se
caracteriza, necessariamente, enquanto movimento orgânico, com princípios,
diretrizes e objetivos bem delineados? Em janeiro/fevereiro de 1968, o
‗Suplemento Literário‘ dedicou um numero especial aos novos de Minas.
Essa geração – mas existe mesmo essa geração ? – vai tomando contorno
definitivos: a maioria continua escrevendo aqui ou em outros centros,
dispersos em outras atividades, abandonam a literatura. Um e outro, como
Luiz Vilela, já alcança renome nacional. Os livros vão saindo, outros
aguardam na gaveta um prêmio e um editor corajoso. Geração ou simples
agrupamento circunstancial? O que pensam, o que escrevem, o que
pretendem esses novos escritores? É justamente o que nos propusemos
mostrar. (SUPLEMENTO LITERÁRIO DO MINAS GERAIS, 1969, s/p).

Na capa questiona-se o rótulo dado ao grupo de escritores como Geração Suplemento.
No entanto, sempre colocando em dúvida se são ou não uma geração, ou melhor,
evitando assegurar um posicionamento, o que se evidencia é uma preocupação em
mostrar quem são eles, o que fazem e deixar a cargo do leitor ou mesmo do tempo,
decidir. Não há assim uma preocupação em afirmar nada, ressalta-se o valor literário de
divulgar a literatura e a arte, em oposição a um interesse apenas comercial, em lançar no
mercado esses artistas.

Essas perguntas certamente serão respondidas ao longo do texto. O fato de começar com
tantas perguntas revela uma estratégia textual que visa respondê-la e assim, definir e
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firmar a geração; identificá-la e caracterizá-la. Dessa forma, o texto parte de perguntas
mais comuns quando se pensa o que é uma geração de escritores para então definir o
grupo que inicia a carreira no Suplemento Literário do Minas Gerais como uma
geração.

Além da apresentação feita na capa, reproduzida na citação anterior, abaixo da
ilustração que abre a série de entrevistas-depoimentos-reportagens, o periódico mineiro
apresenta a autora dessa ilustração, Dora Visacro Montoni, que como se vê, vinha
desenvolvendo um trabalho artístico muito bem avaliado, como escrito na nota,
Dora Visacro Montoni estuda na Escola de Belas Artes e Artes Gráficas Belo
Horizonte –Escola Guinard – onde está desenvolvendo um trabalho de grande
interêsse que lhe valeu alguns prêmios em salões, como o da Associação
Cristã de Moços e o Salão de Estudantes de Arte promovido na Faculdade de
Ciências Econômicas, em 1967. Iniciou, no ano passado, uma pesquisa da
arte cinética, (luz e movimento) e os primeiros resultados desta experiência
foram selecionados para o XXIII Salão Municipal de Belas Artes (Museu de
Arte de Belo Horizonte, 1968) e para o III Salão da Aliança Francesa
(Reitoria da UFMG, 1969). Pela relevância de sua pesquisa, a artista foi
selecionada por Morgan Mota para a exposição Revelações e Valôres das
Artes em Minas (Reitoria da UFMG, 1969). O desenho que publicamos é um
estudo para o nôvo trabalho que Dora Montoni realiza em caixas, madeira
recortada e luz. (SUPLEMENTO LITERÁRIO DO MINAS GERAIS, 1969,
p.1).

Semelhante aos propósitos dos números especiais já publicados no Suplemento
Literário, a série ―O escritor mineiro quando jovem‖ se caracterizou mais
especificamente

como

uma

entrevista-depoimento-reportagem,

organizada

por

Humberto Werneck e Carlos Roberto Pellegrino. Foi direcionada aos jovens escritores
mineiros, iniciou-se em 1969 e terminou em 1970, perfazendo um total de quatorze
matérias, que focalizaram escritores, como: Sérgio Sant‘ Anna, Libério Neves, Joaquim
Branco, Lázaro Barreto, Márcio Sampaio, Sebastião Nunes, José Francisco Rezek,
Valdimir Dias, Ronaldo Werneck, entre outros.

Na série todas as matérias apresentam foto do escritor entrevistado. Geralmente uma
foto de perfil, focalizando o rosto do mesmo. Em alguns casos a foto aparece na
primeira página e em outros na página posterior. Outro detalhe são as notas de
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apresentação que acompanham a entrevista-depoimento-reportagem do escritor. As
notas são microbiografias que reproduz parte essencial da reportagem para oferecer um
panorama do entrevistado ao leitor da série.

O primeiro número da série trouxe uma reportagem-depoimento sobre Luís Gonzaga
Vieira, ―Luís Gonzaga Vieira: por uma literatura mal-comportada‖. Luís Gonzaga, autor
do texto de abertura da primeira edição especial, ―Os novos I‖, é também autor do texto
que inaugura a série de entrevistas-reportagens. O escritor teve participação ativa na
articulação do grupo Geração Suplemento e divulgação do mesmo. Através da leitura
dos textos/depoimentos de Luís Gonzaga no Suplemento encontramos muito do que
representa a geração. Luís Gonzaga acreditava no papel social da literatura. Nota-se no
escritor uma preocupação em expor esses conceitos em nome dos demais escritores de
seu período que compartilhavam de suas ideias.

A matéria sobre Luís Gonzaga, publicada na série, vem acompanhada na segunda
página, de uma foto do escritor. Em destaque aparece uma pequena biografia escrita em
primeira pessoa que caracteriza o gênero depoimento. O assunto tratado em linhas
gerais aborda os problemas enfrentados pelos novos escritores, as características dessa
nova geração, as influências, a visão da literatura e o bloqueio editorial sofrido pelos
novos escritores. A matéria inicia com a apresentação do autor:
Tinta e três anos, quatro livros, pouca ilusão e nenhum editor – o escritor
Luíz Gonzaga sobrevive em Minas, onde ajudou a fundar Estória, Texto e
Revista Literária da UFMG e donde ainda não precisou sair. Porque ninguém
quer publicar ficcionista nôvo, vai escrevendo dois livros de ensaio. Não
condena o editor brasileiro, mas vai colecionando cartas de recusa de
originais. E acha que se a sua literatura fôr boa de verdade acabará sendo
publicada, mais dia menos dia. (SUPLEMENTO LITERÁRIO DO MINAS
GERAIS, 1969, p. 6).

O depoimento-reportagem de Luís Gonzaga apresenta uma visão pessimista. O uso da
expressão ―sobrevive em Minas‖, indica a condição do escritor mineiro que ainda
continua vivendo em Minas Gerais como escritor. A visão de Luís Gonzaga sugere um
desapontamento, ou melhor, desilusão, em relação à profissão de escritor diante dos
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duros caminhos percorrido por eles. Dentre as maiores dificuldades, o bloqueio editorial
priva o escritor de publicar, forçando-o a encontrar modos alternativos como a disputa
em concursos literários, e no caso mineiro em questão, os leva a fundar revistas, como
Estória e Texto, ambas com o intuito de buscar um espaço onde os novos escritores
pudessem publicar e ao mesmo tempo não sofrer censura enquanto esperavam a
oportunidade de publicar livros. Além dessas há também a Revista Literatura da UFMG
fundada por Luís Gonzaga, pelo contista Luiz Vilela e o jornalista Plínio Carneiro.
Acaso ou não, essa mesma revista, Literatura, dá nome a revista criada por um grupo de
jovens escritores no romance escrito por Luiz Vilela, como se verá no capítulo três da
dissertação.

Segundo Luís Gonzaga sua geração literária é uma geração desorientada, de escritores
em sua maioria sem livros publicados. Desorientados em função dos próprios
acontecimentos do mundo, afetados pela ameaça nuclear, viagens espaciais, pelos
conflitos e por uma civilização tecnocrata. O livro deve ser como uma experiência de
afirmação para o autor. Em suas palavras,

Creio que a nova geração é, antes de tudo, intuitiva, escreve como que por
hábito: trata-se mais de jogar com palavras e situações do que comunicar
realmente alguma coisa. Pois, se estou cômodamente instalado no mundo, eu
só poderia comunicar comodismo. Como posso dizer alguma coisa se não
tenho nada por dentro? A única coisa, que interessa é o sentimento do belo?!
Eu acredito que estética é uma questão social – e que não tirem conclusões
apressadas! (SUPLEMENTO LITERÁRIO MINAS GERAIS, 1969, p.7).

A propósito do bloqueio editorial, para o autor, o problema é que o escritor escreve e
depois não sabe onde publicar. Luís Gonzaga afirma no depoimento que, ―Só o
Suplemento Literário do Minas Gerais é que publica os trabalhos da gente, mais
ninguém‖. Uma alternativa encontrada pelos escritores é a fuga para os grandes centros
culturais, como Rio Janeiro e São Paulo. Todavia, mesmo nos grandes centros sofre-se
o bloqueio e muitos acabam trabalhando em jornais. São muitas as dificuldades
enfrentadas pelo novo escritor, contudo, se ele for bom, consegue um espaço e publica,
assim crê Luís Gonzaga. Sobre os novos, ele avalia por fim,
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Tudo atua sobre o verdadeiro escritor, justamente porque o verdadeiro
escritor está aberto a tudo, com antenas ligadas para o mundo. Um chinês que
morre, um americano que protesta, os Beatles com a maravilhosa irreverência
dêles. De Gaulle, os mitos religiosos e sociais, tôdas as invenções modernas,
as viagens espaciais, a física nuclear, a revolta, o anarquismo, os puros de
coração ou de intenção, tudo importa, tudo vale e tudo influencia o escritor,
naturalmente em graus diversos. Seja como fôr, somos condicionados pelo
mundo e sempre tomamos posição, negativa ou afirmativamente. Se vivo à
margem de tudo estou fazendo o jôgo da maioria. Se tomo partido, procuro
criar minha própria situação. Eu, particularmente, me sinto influenciado por
tudo, pois tudo me afeta, e minha literatura mostra a posição de um homem
espantado diante do mundo. Tudo me interessa e me condiciona e me força,
desde os milhares e milhares de sistemas planetários boiando no espaço
cósmico até o ruído macio de um carro que ouço do meu quarto. Tudo isso
quer dizer que o ofício do escritor é observar e, também, refletir sôbre si
mesmo como um espelho. (SUPLEMENTO LITERÁRIO DO MINAS
GERAIS, 1969, p. 7).

O segundo número da série, publicado em agosto de 1969, ―Sérgio Sant‘Anna: o
sobrevivente‖, tem uma foto do escritor e em destaque uma breve nota sobre sua vida e
seu novo livro de contos ―O sobrevivente‖. A matéria também é mais voltada para o
depoimento, Sérgio Sant‘Anna fala de sua geração e de seu livro. Assim como no
primeiro número da série, a matéria corrobora para a caracterização da geração, à qual o
Suplemento Literário dedicava publicações de números especiais.

Sérgio Sant‘Anna ocupa destaque entre os escritores da geração. Ele aparece na maioria
das matérias voltadas para os novos escritores. É curioso notar que, Sérgio Sant‘Anna
pertencente a Geração Suplemento, composta essencialmente por escritores mineiros e
jovens, nasceu no Rio de Janeiro. Todavia, sua integração se deve por ter se agrupado
junto aos demais intelectuais da geração em revistas mineiras como Porta e Estória, e
principalmente, por ter iniciado sua carreira literária em Minas.
Sérgio Sant‘Anna acha que sua iniciação literária se deve muito às amizades
que fez em Minas. ―A literatura aparece como um mal do lugar; um ‗mal‘ no
bom sentido. O mineiro devolve em palavras as deformações que lhe
incutiram desde a infância. E penso mesmo ser esta a marca da nova geração
mineira, uma geração amarga, imprensada entre duas eras bem distintas, que
se utiliza da literatura para discordar do que lhe foi negado‖.
(SUPLEMENTO LITERÁRIO DO MINAS GERAIS, 1969, p. 6).

A visão de Sérgio Sant‘Anna condiz nesse trecho com a posição de Luís Gonzaga de
que a nova geração é aquela que volta seu olhar para o mundo, inconformada, num
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processo de crítica e autocrítica, que se inquieta e consequentemente faz o mesmo com
o seu leitor. Daí fazer uma literatura mal comportada como afirma o título referente ao
texto de Luís Gonzaga. Para Sérgio Sant‘Anna essa agressividade do novo escritor
mineiro está sempre presente, mesmo quando dissimulada. Ele faz menção a dois
autores que aponta como significativos nesse sentido, primeiro Luiz Vilela com seu
humor negro e depois Luís Gonzaga com sua literatura desmistificante.

As demais matérias da série abordam principalmente a poesia, seus novos caminhos e
do poeta naqueles anos. Assim, ―Carlos Roberto Pellegrino: pela mágica do absurdo‖ é
uma matéria escrita em primeira pessoa que fala sobre a migração de Carlos Pellegrino
da poesia para a ficção, de sua experiência como contista e a descoberta e o gosto pela
literatura fantástica e o realismo mágico. Aborda também o papel do escritor, do poeta
jovem na literatura e os problemas dessa geração.

Para Carlos Pelegrino, a poesia depois do Concretismo não conseguiu crescer e muitos
ficaram nele. Incapazes de trabalhar com a palavra esses se voltaram para um de seus
aspectos, o espaço visual, o que deu margem à criação do movimento do Poemaprocesso que, ao contrário de negar a palavra, como alguns chegaram a fazer sem maior
conhecimento, o movimento buscou transformá-la utilizando outros materiais artísticos.

Depois da chatice e do reacionarismo de 45, o concretismo veio depurar o
verso, recuperar a palavra e introduzir recursos visuais. Veio e foi brilhante.
Mas muitos pararam nêle, ficaram nêle. Como se concretismo fôsse o fim da
linha. Para muitos o foi realmente... Poucos compreenderam que o
movimento era importante porque trouxera dados a mais, acrescentara, fôra
abertura. A primeira corrente continuou concretista e vai morrer concretista,
como tantos poetas morreram parnasianos muito tempo depois do
modernismo. Outros, um pouco mais lúcidos, entenderam que era necessário
prosseguir o concretismo, a poesia não parava no concretismo. Mas não
souberam como fazê-lo. Incapazes de trabalhar com a palavra, renovando-a
sempre, se atiraram a um aspecto do concretismo: a utilização do espaço
visual. Invadiram as artes gráficas e visuais, e muito poucos estavam
preparados para isso. Então começaram a acontecer coisas engraçadas como
esta: um poeta que antes de se meter sectáriamente no poema-processo fazia
uma poesia até bastante aceitável, apareceu no SL para anunciar uma grande
novidade: a palavra acabou! Chato é que tenha precisado de palavras para
comunicar a sua importante mensagem. (PELLEGRINO, 1969, p. 6-7).
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A matéria intitulada ―Libério Neves – a palavra sem hermetismo sem concessão‖ traz
um pouco da vida desse escritor e seu processo de criação, além de sua visão sobre a
renovação da poesia e sobre as dificuldades dos escritores novos diante do mercado
editorial e da profissão de escritor. Na mesma página é publicado o poema de Libério
Neves, ―A nave azul‖. Esse é o quarto número da série de setembro de 1969, dedicado
ao poeta Libério Neves.

Ainda no mês de setembro a série apresenta ―Joaquim Branco: a poesia mineira está é
no interior‖. A nota biográfica que acompanha a entrevista do escritor, nascido em
Cataguases, inicia afirmando que, ―Cataguases já deu a Verde agora dá Joaquim Branco
[...]‖. A menção ao movimento Verde, destaca o fato do poeta de Cataguases, Joaquim
Branco, pertencer a um novo movimento literário, por fazer parte do grupo de escritores
novos do Suplemento Literário. ―[...] Joaquim Branco, nascido a 25 de maio de 1940 em
Cataguases (MG), onde faz parte de um dos movimentos literários mais ativos do
Brasil: a turma que se reune em tôrno do SLD (Suplemento/Literatura/Difusão), reduto
em Minas dos adeptos do poema-processo.‖ (BRANCO, 1969, p.10-11). Junto a
entrevista-depoimento apresenta-se um poema do escritor, na página seguinte a matéria
prossegue e tem-se dois poemas de Ângela Cardoso e de Runbiger.

―Lázaro Barreto: a literatura contra o automatismo‖ conserva o mesmo formato matérias
anteriores com foto e nota, porém a foto aparece na segunda página e na primeira é
publicado um conto de Lázaro Barreto, ―Pecador solitário‖. O escritor fala em geral
sobre literatura, sua formação e os problemas literários da época. ―Márcio Sampaio: Os
novos caminhos do escritor‖ é o sétimo número da série e traz na primeira página em
destaque uma pequena nota sobre o depoimento de Márcio Sampaio acerca do processo
de criação artística. A matéria trata de literatura, poesia e artes plásticas e sobre os
novos escritores da época. Márcio Sampaio avalia que:
o poema se afasta da literatura, passa ao plástico e ao visual. O que vale é
inaugurar processo. O público como co-autor. O jornal, a estória em
quadrinho, a fotonovela, a telenovela, o cinema: enquanto criação de
linguagem, são os novos caminhos do escritor. (SAMPAIO, 1969, p. 6).
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Márcio Sampaio, artista conhecido principalmente por seu trabalho como poeta e artista
plástico, avalia a transformação da poesia na época, que segue a linha do movimento
Concretista, porém avançando em direção ao visual, propondo uma nova forma de
linguagem que não somente use a palavra, que caracteriza o movimento do Poemaprocesso. Movimento difundido na época e como se pode ver nos números do
Suplemento, muito divulgado e praticado pelos artistas e poetas de então.

―Sebastião G. Nunes: a arte sem rótulos‖ é uma reportagem apresentada em vários
tópicos que aborda a vida e a poesia de Sebastião Nunes. Diferente das outras matérias
que tem uma foto do entrevistado, essa traz uma montagem com a foto de Sebastião
Nunes que aparece justaposta a frase em latim: ―requiescat in pace‖, em português,
repouse em paz. Abaixo vem escrito, ―máscara mortuária‖, em referência a montagem
da foto que assemelhasse à máscara. A nota biográfica apresentada deixa claro que o
escritor não pertence a grupo literário.

―Francisco Rezek: criamos porque somos imperfeitos‖ foi publicada em novembro de
1969. Nela encontramos um conto desse autor, ―O lenhador‖, e uma pequena nota de
apresentação sobre o escritor Francisco Rezek. A reportagem-entrevista-depoimento é
introduzida com a apresentação que é escrita em terceira pessoa, e depois em primeira
pessoa, o escritor fala de sua vida, de sua produção literária, das dificuldades
encontradas pelos novos e sobre literatura. Na segunda página publica-se a foto de
Rezek. A apresentação feita do autor vem no formato de poema e resume o ofício dos
novos escritores,

O escritor e a procura da segurança.
Mas: por quê o mecenato seria mais fértil que a mansarda, que o
cais do pôrto?
O jornal, o banco, Drummond e a repartição pública: nada pode
contra o talento.
Escolher entre a permanência de Joyce e os cifrões de Morris
West.
Criamos porque somos imperfeitos.
A tentativa da literatura insólita, a linguagem dos símbolos levada
ao extremo.
Quem depõe e mostra um conto é José Francisco Rezek,
um trabalhador silencioso entre os novos de Minas.
(SUPLEMENTO LITERÁRIO DO MINAS GERAIS, n. 167, 1969, p.6).
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―Valdimir Diniz: abaixo os poetas de gravata‖, de modo geral, é uma reportagementrevista-depoimento que traz uma breve apresentação do autor e continua com o
depoimento de Valdimir Diniz sobre a poesia e sua visão do que ela pode vir a ser. Na
nota biográfica o autor se apresenta da seguinte forma, ―Estou com 22 anos. E o meu
maior problema desde que comecei a escrever está justamente em me decidir entre fazer
um bom poema ou tomar um scotch. Sempre que posso prefiro o scotch, é bem mais
fácil.‖ (1969, p. 6). Pelo título da matéria percebe-se que a nota não é desproposital, mas
é uma crítica a postura de poetas elitistas, e demasiadamente corretos.

―Ronaldo Werneck: fora da poesia não há salvação (para o poeta)‖ é a décima primeira
matéria da série. Publicada em dezembro de 1969, a reportagem-entrevista-depoimento
é escrita em primeira pessoa e inicia-se com um questionamento sobre a situação da
poesia naquela época. A segunda página inclui foto de Ronaldo Werneck, que segue
abordando assuntos como poesia, vanguarda, Poema-processo e os problemas dos novos
escritores-poetas.

Em janeiro de 1970 publica-se ―Sérgio Tross: literatura deve ser contestação‖ que inicia
com a apresentação do escritor e segue abordando a crise da literatura, trazendo a visão
pessoal do autor em forma de depoimento sobre esse assunto em especial. A matéria
termina com outra foto de Sérgio Tross, a mesma da primeira página, mas em tamanho
menor.

―Harley Carneiro: o artista é um marginal‖ foi publicado também em janeiro de 1970. A
penúltima matéria publicada na série inclui foto do escritor na primeira página e nota de
apresentação. A entrevista é feita por Jaime Prado Gouvêa, as demais matérias já
apresentadas tiveram como entrevistadores Humberto Werneck e Carlos Pellegrino. Em
geral, Harley Carneiro fala de literatura e cinema. A série tem fim com ―Para P. J.
Ribeiro, poeta, a poesia acabou‖, publicada em janeiro de 1970, com foto e pequena
apresentação de P.J Ribeiro. A reportagem-entrevista-depoimento é uma visão crítica do
autor sobre o Poema/processo, a nota de apresentação resume algumas de suas palavras
na entrevista,
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Hoje, só lê as estórias-em-quadrinhos: o livro perdeu o sentido. E vê
televisão: anúncio, a maior literatura que se faz agora no Brasil. Pesquisa um
nôvo tipo de música: o negócio está é no ruído, entende? (Será que Gal Costa
quer gravar?) A poesia? Ora, gente: a poesia acabou. Só existe o
poema/processo. E olhos no futuro. O humorista Jaguar acharia válido, lúcido
e autêntico o poeta P.J. Ribeiro, de Cataguases? Pelo menos, êle está inserido
no contexto (do poema/processo). (SUPLEMENTO LITERÁRIO DO
MINAS GERAIS, 1970, p. 6).

As matérias de entrevistas-depoimentos-reportagens da série ―O escritor mineiro
quando jovem‖ tem em comum o aspecto biográfico. Visa apresentar melhor ao leitor os
jovens escritores, poetas e contistas, em sua maioria nascidos em Minas Gerais, com
exceção apenas para Sérgio Sant‘Anna, Libério Neves e P.J. Ribeiro, embora na matéria
ressalte-se que eles se consideram mineiros. As matérias trazem sempre na nota uma
descrição sobre o entrevistado, e informa-se a cidade onde nasceu e o que faz.

Nem todos os escritores filiaram-se a um grupo literário, como é o caso de Sebastião
Nunes, e alguns fizeram parte de outros grupos que não do Suplemento Literário, como
Lázaro Barreto, que fez parte do grupo. As entrevistas alternaram-se entre escritores
poetas e contistas, e a publicação de poemas e contos, além de trazer ilustrações junto a
publicação e foto do escritor entrevistado. A faixa etária dos entrevistados é de
aproximadamente trinta anos. Muitos dos escritores, apesar de nascidos em Minas
Gerais, já moraram fora do estado.

Atentamos para o diálogo entre o título e as entrevistas-depoimento-reportagens. São
usadas nos títulos frases de efeito que manifestam as concepções, o modo de pensar e a
condição dos escritores. Alguns dos títulos, a saber, ―Luís Gonzaga Vieira: por uma
literatura mal-comportada‖; ―Sérgio Sant'Anna: o sobrevivente‖; ―Carlos Roberto
Pellegrino: pela mágica do absurdo‖; ―Libério Neves: a palavra sem hermetismo, sem
concessão‖, expressam a condição e os anseios dos escritores. Outras expressões usadas
são assertivas, por exemplo, ―Joaquim Branco: a poesia mineira está é no interior";
―José Francisco Rezek: criamos porque somos imperfeitos‖; ―Ronaldo Werneck: fora da
poesia não há salvação (para o poeta)‖; ―Sérgio Tross: literatura deve ser contestação‖.
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As assertivas indicam um posicionamento firme e maduro dos poetas diante das ideias
que nutriam de literatura, e enquanto escritores novos. Nota-se uma atitude crítica que
demonstra conhecimento, e na maioria dos depoimentos há um desejo de construir o
novo, recolocando e repensando antigas noções. A partir desse número, seguindo a
mesma numeração, a série de entrevistas-depoimentos passa a se chamar ―Os novos de
toda parte‖.
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2.3

Os novos de toda parte

FIGURA 13 – Capa da série Os novos de toda parte.
Fonte: SUPLEMENTO LITERÁRIO DO MINAS GERAIS. Os novos de tôda parte. Belo Horizonte, v.
5, n. 179, p. 1, jan. 1970.
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―Os novos de toda parte‖ teve início em janeiro de 1970, dando continuidade às
publicações sobre os escritores novos dos anos 60/70. No entanto, oferece ao leitor uma
programação diferenciada da série anterior ―O escritor mineiro quando jovem‖, não se
limitando apenas aos interesses regionais, mas partindo para o âmbito nacional, de
acordo com a afirmação realizada na apresentação do primeiro número desta série. ―Os
novos de toda‖ parte explora a visão de escritores novos de outras regiões e não
somente de Minas Gerais:
A 26 de julho do ano passado abrimos a série O ESCRITOR MINEIRO
QUANDO JOVEM. Criticando, demolindo, construindo, recolocando,
repensando, mostrando sua ideologia e seu trabalho, os novos de Minas alguns dêles bem maduros – começaram a falar. E outros – são muitos –
falarão a seu tempo. Mas, a partir dêste número, dentro de uma nova
programação: fugindo à monotonia e limitado intêresse das enquetes
regionais, partimos agora para o âmbito nacional. OS NOVOS DE TÔDA
PARTE. Ouvir também novos poetas, ficcionistas e ensaístas mais
representativos de cada movimento, de cada grupo realmente importante [...]
(SUPLEMEENTO LITERÁRIO DO MINAS GERAIS, 1970, s/p).

Conforme a apresentação da série, em ―O escritor mineiro quando jovem‖ os novos de
Minas Gerais mostraram sua ideologia e seu trabalho. Numa atitude vanguardista,
criticaram e se posicionaram enquanto novos intelectuais. Dessa forma, essa nova série,
―Os novos de Toda parte‖, vem reforçar o que já vinham buscando construir, a
identidade, e tentar buscá-la em nível nacional. Queriam uma incursão maior, nacional.

Por surgir após ―O escritor mineiro quando jovem‖, a nova série mantinha com ela uma
relação próxima, mas com o objetivo de ampliar suas ideias focalizou escritores de
outras partes do país ou mineiros que começavam a sair de Minas Gerais para o Rio de
Janeiro e São Paulo, que eram os grandes centros culturais. ―Os novos de toda parte‖
terminou em novembro de 1970, perfazendo um total de dezessete matérias publicadas.

O primeiro número da série é dedicado à escritora carioca Eliane Zagury, intitulado ―É
preciso acabar com o amadorismo literário‖, a matéria tem foto da escritora, inicia com
uma apresentação de sua vida e segue narrando do seu processo de criação. A segunda
página do depoimento traz poema de Eliane Zagury.
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O número dezesseis, publicado em fevereiro de 1970, dedica-se ao escritor mineiro de
Belo Horizonte Luís Márcio Vianna. ―A realidade através do fantástico”, título da
matéria, traz o seu depoimento, sua foto e uma pequena nota biográfica na primeira
página. A matéria trata da visão pessoal de Márcio Vianna a respeito da poesia
brasileira, de sua escrita, projetos e dos escritores de sua geração. Sobre eles, Luís
Márcio Viana afirma que havia boas coisas, mas que sua geração não tinha ainda
conseguido o que merecia no âmbito nacional, apesar disso, mantinha o olhar no futuro,
e uma atitude vanguardista. Márcio Vianna vê a província como a primeira visão de
mundo, e considera que a hora de fazer as malas e sair é quando começa a diminuir a
visão de mundo, o que ele assevera não ter-lhe acontecido. Além da literatura, o escritor
procurou outros caminhos, segundo afirma:

Tenho procurado caminhos além da pura literatura. As letras que fiz para as
músicas de Lúcio de Mello e o trabalho que inicio com Túlio Mourão são
uma tentativa de criar uma linguagem musical mineira. Porque partindo do
ponto de vista de que o principal numa obra de arte é a novidade, senti que
não havia nenhuma pesquisa de criação que se envolvesse com o mineiro,
com o nosso tradicionalismo, a nossa vivência. A proposição inicial dêsse
nosso trabalho é tratar como já fiz em ―Minas my mother‖, ―Curral d‘El Rei‖
e ―Edifício Aurora‖, da mineiridade, da província e do jovem contido que a
gente carrega dentro de nós. O caminho é êsse; o meio é a palavra concisa, o
verbo certo é explosivo. A procura da comunicação, que é muito grande com
a música, nem que seja à fôrça. (VIANNA, 1970, p. 10).

Semelhante à série ―O escritor mineiro quando jovem‖ também nessa é recorrente o uso
de uma pequena nota biográfica e a foto do autor junto à reportagem-depoimento. Ao
que tudo indica, é uma forma de apresentar o escritor ao público e acabou por se tornar
uma característica das séries. Em virtude de muitos dos artistas e intelectuais serem
novos e ainda sem reconhecimento, ou seja, pouco familiares aos leitores, esses
elementos relacionados a outros dados como a menção à cidade natal deles, estabelece
uma proximidade com os leitores de Minas Gerais e reafirma a crença de Murilo Rubião
da existência de uma grande quantidade de escritores em Minas Gerais.

―Ariel Marques: o poeta essencialmente humano‖ traz em destaque na página uma nota
introdutória sobre o escritor, escrita em terceira pessoa, juntamente com a foto do poeta
carioca que depõe sobre literatura, expressando sua visão sobre: as vanguardas, os
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problemas do intelectual jovem, a dificuldade dos novos escritores em achar editora que
edite quem está começando e sobre a literatura em geral.

―José Guilherme Merquior: as fronteiras da arte‖ é o depoimento do escritor nascido na
Guanabara, inclui foto e nota sobre o mesmo, ressalta o escritor como um dos mais
respeitados ensaístas da nova geração, além de chamar a atenção para os importantes
trabalhos realizados por ele. Guilherme Merquior fala, de modo geral, sobre a situação
da literatura naquela época, começando por traçar a diferença dos anos 70 em relação à
primeira metade do século no mundo.

O número dezenove, publicado também em março de 1970, ―Letra por letra: as receitas
de Moacyr Scliar, escritor & médico‖ tem o depoimento de Moacyr Scliar. A matéria
segue o modelo de entrevista-depoimento em que é apresentada uma palavra que
direciona a resposta, a qual o entrevistado responde. Moacyr Scliar se apresenta e
aborda questões como, escrever e publicar, afirma não ser filiado a grupo, um escritor
sem muita experiência, além de ter se formado médico. A segunda página inclui um
conto do escritor, acompanhada de ilustração de José Márcio Brandão.

Até o momento, podemos notar que a maioria dos escritores entrevistados na série são
pertencentes de outras regiões que não Minas Gerais. Dentre os cinco escritores
mencionados, apenas um é de Minas, Luís Márcio Vianna. O próximo escritor
entrevistado, Afonso Henrique Neto, é mineiro, porém não residia mais no estado nesse
período. ―Afonso Henrique Neto: a crise da poesia é necessária‖ é publicado em março
de 1970, é o depoimento do escritor mencionado no título, acompanhado de uma foto e
nota biográfica. Na segunda página é publicado o conto do autor, ―Êste tempo‖.

O número vinte e um, publicado no mês de abril com o título de ―Os monstros e
fantasmas de Lucienne Samôr‖ tem o depoimento da escritora mineira de Conselheiro
Lafaiete, Lucienne Samôr. A entrevistada fala sobre sua vida e o modo como iniciou
sua carreira literária, a matéria acompanha a foto e nota sobre a mesma. Lucienne
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Samor destaca-se, por sua literatura e por sua presença junto ao grupo de escritores da
Geração Suplemento.

Essencialmente contista, começou publicando na revista Estória quando chamou
atenção por sua literatura forte, segundo Duílio Gomes2, dotada de um talento
explosivo, sem lapidação – mistura de Clarice Lispector e Susan Sontag. Presa na época
da ditadura, a escritora não chegou a se consagrar e teve apenas um livro publicado, O
olho insano, lançado em 1975 pela Interlivros. Segundo considera Sérgio Sant‘Anna
(1975) no prefácio do livro, a obra seria a tentativa de uma escritora que marginalizada,
presa e torturada na época da ditadura, tentar a partir da escrita, ―devolver ao mundo, a
sociedade, o que este mundo e esta sociedade fizeram com ela desde a infância numa
província

cruel

e

sufocante.

Talvez

seja

isso

o

―Olho

Insano‖:

uma

resposta‖(Sant‘Anna).

Na série ainda encontramos o depoimento do escritor, nascido em Minas Gerais,
Anderson Horta. ―Anderson Braga Horta: os novos estão no caos‖ expõe a opinião do
escritor sobre os caminhos da literatura e dos novos escritores. Anderson Horta critica
alguns novos escritores da nova geração que buscam se fortalecer em grupos que
difundem certas contradições, como, a rebeldia, uma revolta contra a ordem; a
autoridade; e o passado, pois esses novos intelectuais criticam as gerações anteriores,
mas sem nenhum sentido construtivo.

Ele também considera o dogmatismo e o ‗consumo‘, que se referem a aqueles que, se
sentindo gênios, enveredam pelo fanatismo e paradoxalmente condenam a sociedade de
consumo em certos casos e defendem uma ‗teoria do consumo‘ na qual o escritor deve
comercializar o seu produto. Os quadrinhos, ao ver de Horta, é subliteratura, quase
sempre de mau gosto, a que os novos escritores aderem por um critério políticomercadológico; Também a mania visual seria uma tendência a valorizar o que atinge o
visual – cinema, TV, quadrinho, poema/processo.
_____________
2

Entrevista concedida por e-mail. Em anexo.
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Além desses pontos, para Anderson Horta uma grande contradição advém do medo que
o homem tem de se perguntar o que é o homem e por isso inventa objetos lúdicos e vira
as costas para os mais velhos. Ao que parece esse é um ponto de vista comum entre ele
e os escritores da Geração Suplemento, já que os mesmos afirmavam não ter nenhuma
pretensão de difamar os seus precedentes, mas sim em reconhecer seu valor e
contribuição, como pode ser visto no primeiro capítulo desta pesquisa.

―Duílio Gomes: uma literatura para o povo‖, vigésimo terceiro número da série, é
dedicado ao escritor mineiro e contista Duílio Gomes. A matéria argumenta sobre o
papel da literatura e dos escritores daquele período. Em resumo, o escritor pondera
sobre o papel da literatura, sua função social de estar próxima ao povo, sem
hermetismo, uma comunicação simples que alcance também as massas.

Em ―Jorge Miguel: o escritor busca a essência da vida‖, a entrevista-depoimento aborda
o trabalho do escritor Jorge Miguel nascido em Mato Grosso, as influências que sofreu e
sua visão da literatura. ―Myriam Campello: uma atitude de rebeldia é indispensável ao
jovem escritor‖ é uma entrevista da escritora carioca Myriam Campelo, que declara sua
visão sobre a literatura e sobre o papel do novo e jovem escritor. Na reportagemdepoimento a escritora se apresenta:
Escrever em tempo integral e ganhar a vida nas horas vagas, como dizia
Mário de Andrade. Nenhuma concessão: reivindicar constantemente a
marginalidade, sobreviver moral e artisticamente apesar da sociedade de
consumo. Sobretudo não se deixar absorver por uma ordem insatisfatória.
(CAMPELLO, 1970, p. 4).

―Farida Issa: minha literatura é uma literatura de recuperação‖ segue o mesmo formato
dos outros depoimentos das séries. A nota chama a atenção para o fato de a escritora ter
publicado seu primeiro conto no Suplemento Literário. A escritora, nascida na cidade de
Ipanema, faz um apanhado de sua vida e formação, além de dar sua opinião sobre a
literatura da época e falar sobre seu trabalho, que segundo ela, é uma literatura de
recuperação, uma escrita feita para analisar comportamentos e condutas e assim captar a
dimensão secreta da vida, como se fizesse um inventário da realidade.
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Na série os números vinte e sete e vinte e oito, publicados no mês de junho de 1970,
apresentam-se intituladas ―As linhas cruzadas de Antônio Carlos Braga‖ e ―Elias José: a
sobrevivência do escritor, hoje, é um ato heroico‖, respectivamente. Escritor mineiro,
Antônio Carlos Braga, estreou em 1966, junto com Sérgio Sant‘Anna, Humberto
Werneck, Carlos Roberto Pellegrino e João Paulo Gonçalves, entre outros, em Porta. É
contista, mas também, escreveu poemas. Elias José, também mineiro, aborda os
problemas de se viver como escritor, fala sobre literatura, da importância do Suplemento
Literário como espaço para publicação.

―Ivan Rocha: a poesia mineira é a espinha dorsal do Brasil‖, número vinte e nove é
também publicado em julho de 1970 e exibe a visão do escritor, nascido em Cataguases,
mas que reside no Rio de Janeiro. Em tópicos específicos que aparecem na entrevistadepoimento, a saber, literatura, profissão, jornalismo, escritor e tantos mais. A respeito
do tópico ―mineirada‖, ele afirma, ―a poesia mineira sendo a espinha dorsal do país; vêse muita gente boa em: Cataguases, Divinópolis, Guaxupé, Oliveira, Pirapora etc, que
são chamados para quase tôdas as revistas de vanguarda do país, muitos alcançando
repercussão no exterior‖ (ROCHA, 1970, p.9).

Entre as demais entrevistas-depoimentos–reportagens da série temos, ―Caio Fernando
Abreu: não estou satisfeito com nada que escrevi‖. Caio Fernando Abreu apresenta um
pouco de sua vida, desde seu nascimento, como começou a escrever, a conquista de
prêmio etc. Ele fala de sua obra e da literatura daqueles anos.

―Walden Carvalho: estamos vivendo uma época de cultura enlatada‖ é a matéria de
número trinta e um. Nela o escritor, também mineiro, conta como começou sua carreia e
discorre sobre a literatura que se produzia no Brasil e no exterior. Sobre os novos de
Minas, em sua opinião, a literatura de Luís Gonzaga Vieira é a que apresenta mais
possibilidade de sobreviver, ―É, da nova geração de escritores mineiros, o mais maduro,
e o que melhor elabora seus ensaios e contos. Dos que se aproximam mais de um padrão
qualitativo para uma análise de maior fôlego estão: Jaime Prado Gouvêa, Humberto
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Werneck, Adão Ventura, Duílio Gomes e Henry Corrêa de Araújo.‖ (CARVALHO,
1970, p. 9).

―Osvaldo André de Melo: não há nada de subversivo neste poema‖ expõe a visão de
Oswaldo André sobre a literatura e sobre os escritores do período. Diferente das outras
matérias, Duílio Gomes, o entrevistador, começa a matéria, descrevendo como
aconteceu a entrevista com o escritor mineiro Osvaldo André:
Desci do táxi na avenida do Contôrno, na frente da casa de Osvaldo. O
negócio estava meio importante – tinha hora marcada. Osvaldo me recebeu
de bermuda. Tomavam lanche, êle e uma garôta loura. Depois das
apresentações, a xícara de café. Sôbre a mesa, o lanche, alguns papéis
datilografados e fotografias do poeta. [...] Depois de um papo informal,
comecei o trabalho: _ André, fale sômre [sic] o seu livro. (ANDRÉ, 1970, p.
8-9).

Notamos, pelo modo como Duílio Gomes enfatiza como se deu a entrevista com
Osvaldo André, as entrevistas para a série eram um trabalho entre amigos, aconteciam
sem formalidade. A série era direcionada para os novos e feita por eles. São os
escritores do grupo dos novos do Suplemento Literário, Duílio Gomes, Humberto
Werneck, Carlos Roberto Pellegrino, Jaime Prado Gouvêa, Sérgio Tross, Luís Gonzaga
Vieira e Luís Márcio Vianna, que conduzem e editam as entrevistas-depoimentosreportagens. Eles são em certos momentos os entrevistados e em outros os
entrevistadores.

Na segunda série notamos que o Suplemento Literário aponta caminho para se pensar
também que mulheres faziam parte da nova geração de escritores, afinal se não
aparecem na série anterior, aqui aparecem, a saber, Eliane Zagury, Myriam Campello,
Lucienne Samôr e Farida Issa. Portanto, a partir do que o próprio Suplemento Literário
aponta é que Deise & Tolentino (2009) desenvolveram seu trabalho. Assim,
corroboramos o que afirmam Deise &Tolentino (2009) quando asseveram que, .... Tudo
isso reforça que o conceito de geração é mais amplo do que tradicionalmente se pensa,
pois, esse engloba além de convivência, um compartilhar de um ideário e inquietação
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comum, um desejo de expressão e reconhecimento que ultrapassam os limites do
Suplemento Literário do Minas Gerais, de Belo Horizonte e Minas Gerais.

2.4

Os novos em antologia

―Os novos em antologia‖ (1975 a 1976) foi a terceira série dedicada aos escritores
novos e, ao contrário das anteriores, voltou-se em sua maior parte, à poesia. A série não
mantém relação com os propósitos das anteriores em que se buscava dar voz aos
escritores novos. Surgiu cinco anos após a publicação do último número de ―Os novos
de toda parte‖ e seu objetivo parece ser o de publicar poemas época de modo a compor
uma antologia. Trazia sempre um poema e uma pequena biografia do autor em
destaque.

Ao todo foram publicadas doze matérias na série, dentre elas temos no primeiro
número, em junho de 1975, o poema ―Cacto‖ de Wilson Pereira acompanhado de
pequena nota de apresentação sobre o autor. Em julho do mesmo ano, é publicado
Vegetal de Ivan Passos Bandeira da Mota, da mesma forma que ―Auto-retrato‖ de Ruy
Guilherme Merheb, ―Poema nº 2‖ de Giselda Laporta Nicolelis e ―A faca‖ de João
Francisco Soares. Em agosto de 1975 são publicados na série, ―Poema para os poetas
míopes que ainda acreditam em um novo horizonte‖ de Bráulio Maria Schoegel e
―Criar‖ de Gabriel Bicalho, respectivamente. As matérias apresentam o mesmo formato,
incluem o poema e pequena nota biográfica do autor.

No mês de setembro de 1975, publica-se ―Painel‖ de Maria das Graças Rios de Melo e
em dezembro ―Poema‖ de Ricardo Rodrigues Marques. No ano de 1976, no mês de
janeiro, publica-se o poema ―Lírica II‖ de Julio Oliveira, ―O crucificado‖ de José Maria
Pereira e ―Com serpentes nos olhos‖ de Wilson Nascimento.
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Tendo em vista as três séries do Suplemento Literário, pudemos notar, através da
descrição, que as duas primeiras séries, ―O escritor mineiro quando jovem‖ e ―Os novos
de toda parte‖ mantêm o mesmo propósito - divulgar as ideias da nova geração de
escritores da década de 60/70. Nessas séries, através das entrevistas-depoimentos, é
possível conhecer um pouco dos escritores da geração, das características comuns do
grupo, seus propósitos e influências. A terceira série ―Os novos em antologia‖ surge
cinco anos após a segunda, em 1975, e é dedicada, exclusivamente, aos poetas da época.
Incluía junto à poesia apenas uma breve nota sobre o escritor. Devido a esse fato, não
oferecem panorama possível para se observar o modo como os escritores avaliam seu
trabalho e sua geração, o que contribui para a avaliação da singularidade desse sujeito
que se desenha em cada fala das entrevistas-depoimentos-reportagens já vistas.

2.5

O espaço biográfico contemporâneo

Segundo Eleonor Arfuch (2010), na contemporaneidade cada vez mais interessa a
tematização da vida. A ânsia por detalhes da vida suscita diversas formas de registro do
eu, e não mais só as formas canônicas disputam o espaço biográfico contemporâneo
como também outras passam a habitá-lo. Arfuch (2010) afirma que se pode incluir junto
às formas já (re)conhecidas, também: diários íntimos e secretos, correspondências,
cadernos de notas, rascunhos, autoficções, conversas, retratos, biografias autorizadas ou
não, shows (reality shows), entrevistas, dentre tantas outras.

A entrevista insere-se neste espaço biográfico que conflui relato, identidade e razão
ideológica. Já que se faz importante pensar que a identidade, advinda do descentramento
do sujeito, vincula-se à razão ideológica, ―o sujeito deve ser pensado a partir de sua
‗outridade‘, do contexto de diálogo que dá sentido a seu discurso. Há, então, uma
heterogeneidade constitutiva que define toda situação de enunciação‖, desse modo, para
Arfuch, (2010, p. 11), o sujeito se expressa através do discurso a outro e se constitui a
partir dele.
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Nesse sentido, as séries do Suplemento Literário do Minas Gerais

se constituem

enquanto tentativa de buscar firmar a identidade da geração que já vinha sendo
construída desde o lançamento dos ―Especiais I e II‖ dedicados à Geração Suplemento.
Levando em consideração que o discurso é um fator de grande importância na formação
do indivíduo, o grupo, para tornar sua identidade reconhecida, teve de se lançar sob o
olhar externo e tornar seus ideais de saberes e crenças conhecidos socialmente e definir
para si mesmos a sua própria identidade.

Desse modo, as reportagens-entrevistas-depoimento e nelas o individual se articula ao
coletivo nas várias falas dos escritores entrevistados nas séries, que depõem cada um a
seu modo. Apesar de apresentarem em conjunto uma visão semelhante em vários
aspectos, o olhar sobre a literatura e sobre os novos escritores é exposto segundo o
próprio ângulo daquele que fala. É em meio a um discurso propriamente guiado, que o
sujeito encontra liberdade para se expressar. A entrevista possui aspecto amplo dentre as
narrativas de vida e traz a ideia de acontecimento que se produz no momento de
enunciação, como bem afirma Arfuch:

o espaço biográfico na entrevista se definirá menos como um território
estável e delimitado do que como um conjunto de ‗momentos‘
autobiográficos – como Paul de Man advertiu a respeito da autobiografia -,
de caráter e intensidade variados, nos quais assomam, levados pela lógica da
personificação ou pelo interesse do entrevistador, centelhas de vida,
lembranças, asserções, experiências. Momentos que, para serem
compreendidos como tais requererão evidentemente a cumplicidade
interpretativa do leitor. (2010, p. 163).

Diferente de outras formas biográficas, a entrevista não evoca um discurso definido e
existente, mas acena para uma lógica transitória, indefinida. Para Arfuch,
o ‗momento‘ autobiográfico na entrevista trabalha como processo especular
de substituição/identificação, que fala tanto da incompletude do sujeito
quanto, correlativamente, da impossibilidade de fechamento de toda narrativa
pessoal. A entrevista é mais solidária com essa lógica do que outros gêneros
que aspiram a uma ‗coroação‘ do relato da vida, e o ‗ fechamento‘ que ela
propõe é sempre transitório, sua suspensão se aproxima do ‗suspense‘, deixa
sempre uma zona de penumbra que o esgotamento da palavra, a tirania do
tempo [...] transformarão em promessa de futuros encontros e tematizações.
(2010, p. 163-164).
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A entrevista fornece importantes elementos para a construção do relato de vida, em
primeiro lugar, pelo fato de que ela ―encena a oralidade da narração‖; ―torna visível a
‗atribuição‘ da palavra, gerando um efeito paradoxal de espontaneidade e
autenticidade‖, o que Arfuch explica bem através da citação de Ítalo Calvino, que diz:
―Poderia tentar improvisar, mas acho que é necessário preparar uma entrevista
antecipadamente para que soe espontânea‖. O mais importante se dá pelo fato de que a
entrevista ―trabalha no ‗alumbramento‘ dessa história, que nunca seria a mesma sob
outra modalidade de produção‖. (Calvino, apud Arfuch, 2010, p. 167).

A espontaneidade e a autenticidade na entrevista acabam por remeter ao relato de vida
do tipo depoimento, testemunho, algo que observamos nas séries que selecionamos para
compor o corpus de nossa investigação. O estatuto menos formal da entrevista, próximo
à conversa, faz com que o entrevistado, por vezes, voluntariamente revele dados novos.
Não há a necessidade de formalização, por isso, a ausência de policiamento e
autocontrole, presente quando, por exemplo, se escreve uma autobiografia.

O fato das entrevistas-depoimentos-reportagens das séries terem sido escritas e
certamente editadas pode se fazer crer na perda de elementos e circunstâncias da
entrevista oral. Todavia, percebe-se que o interlocutor não está ausente e sim oculto, ele
não aparece fazendo perguntas, mas sua presença é percebida na passagem de um tópico
ao outro. Essa característica da entrevista na série a diferencia, mas também abre espaço
para que se note que a narrativa se constrói também espontaneamente.

O aspecto híbrido aponta para o trânsito entre os gêneros discursivos que a compõem e
para a dificuldade em propor limites rígidos entre eles. Assim, não se pode definir as
matérias somente como entrevistas, já que a mesma se caracteriza pela conversa entre
um jornalista e o entrevistado, visando obter informações e opiniões, para divulgação, e
em alguns casos, nas séries, o intelectual somente depõe sobre o assunto, não se percebe
de modo claro a presença do jornalista ou entrevistador conduzindo a narrativa. Já em
outros textos das séries é o entrevistador quem descreve, conta e constrói a narrativa,
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revelando seu ponto de vista, o texto é, pois, apresentado como resultado da
interpretação de informações que lhe são passadas.

A entrevista, no campo da literatura, volta-se para a vida dos escritores, ocupando
espaço privilegiado no território biográfico dos artistas e intelectuais. Segundo Leonor
Arfuch, ela funciona como o suplemento de outra voz em que se busca uma articulação
entre escritor e a escrita. Para a autora,

A conversa com escritores se torna, assim, um exercício tão clássico quanto
especializado, cujo resultado não se esgota na primeira publicação, mas antes
se integra às palavras ditas no universo atribuível do autor, com o mesmo
status que suas cartas, diários íntimos, rascunhos, suscetível de ser citada
como testemunho, de ser compilada em forma de livro, de se transformar em
leitura teórica e, evidentemente, em material para uma biografia. (ARFUCH,
2010, p.214).

A entrevista oferece a possibilidade de esclarecimento, comentário, auto-avaliação.
Segundo Lejeune apud Arfuch (2010), foi graças ao interesse na vida dos grandes
escritores o que estimulou a criação de uma forma mais sistemática, a entrevista. Essa,
na contemporaneidade, devido às suas estratégias de instauração do eu, permite ver em
relatos, momentos autobiográficos em que o escritor se declara como objeto de
conhecimentos, passando, então, à construção de sua própria imagem.

É relevante ainda, pensar na relação formada pelo entrevistado, o entrevistador e o
destinatário final - o leitor ou o público. O outro da interlocução é assumido pela
posição do entrevistador, que se desloca entre os interesses do meio ou do suporte que
representa. Ele pergunta o que é do interesse do destinatário, o que esse perguntaria caso
pudesse. A entrevista pressupõe, desse modo, a delimitação de papéis, havendo uma
construção recíproca dos personagens, entrevistado e entrevistador. A entrevista é, ao
mesmo tempo, construção de si para si e também para o outro. Através da entrevista é
possível explorar aspectos do outro e provocar a emoção. Segundo as autores Mindlin &
Oliveira (2008):
Entrevistar: Fazer perguntas, explorar percepções, deixar falar a persona que
se faz presente no diálogo, fazer fluir a dicção do outro, provocar o
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depoimento, perceber sutilezas, lidar com valores, com emoções, estabelecer
aquela cumplicidade que desentranha vivências esquecidas. (MINDLIN;
OLIVEIRA, 2008, p.19).

A entrevista propicia um espaço novo em que as emoções são capazes de fluir, as
perguntas conduzem por vezes o entrevistado a revelar sua emoção. O entrevistador tem
o papel de incitar, fazer falar, explorar detalhes e por vezes também o não-dito do
discurso que se denuncia no silêncio que sufoca, que prefere calar ou na palavra que
exalta.

Na entrevista com Osvaldo André de Melo (1970) a descrição do ambiente em que
aconteceu a entrevista feita por Duílio Gomes revela, por exemplo, parte da identidade
do entrevistado Osvaldo André. Pela forma como ele se portava, de bermuda, lanchando
com uma moça, com fotografia e papéis sobre a mesa, conduz-se o leitor a vislumbrar
um sujeito sem formalidade. A cena dos acontecimentos ajuda a compor um pouco do
universo do autor e diz sobre ele. Mindlin & Oliveira consideram ainda que,
Estudar a autobiografia através de entrevistas revela uma nova instância, a de
tentar colher não apenas os fatos que a memória guardou, mas de captar o
humano que se mostra em cada depoimento, em cada fala reconstrutora do
passado. Assim, as entrevistas constituem-se como um arquivo de
experiências ao revelar a personalidade desses escritores. (MINDLIN;
OLIVEIRA, 2008, p.21).

Na entrevista o indivíduo deixa escapar a vida, revela traços, abre lacunas. Assim como
em uma autobiografia temos a personalidade do escritor, suas influências e
características reveladas. Ressalva-se, contudo, que na entrevista essa personalidade se
mostra pelo direcionamento daquele que entrevista, ela não flui somente pela
consciência do sujeito que se narra como em uma narrativa autobiográfica.

Diante disso, nota-se que nas séries, através da entrevista/depoimento/reportagem, há
também a marca da subjetividade e a presença de uma escrita do eu, o que nos
possibilita analisar esses textos como um instrumento provocador do texto
autobiográfico que serve para se refletir sobre a construção de uma memória de si e o
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texto (entrevistas) como guardião da memória individual, coletiva, social do grupo da
Geração Suplemento.

Pode-se considerar que o depoimento dos escritores nas séries é utilizado não somente
para caracterizar cada escritor, pois é exposto o seu ponto de vista articulado ao de
outros de sua mesma geração, que os identifica sobre um mesmo propósito. Com a
intenção clara de compor um quadro representativo dessa geração, explicitados na capa
de apresentação do primeiro número, os depoimentos publicados nas séries permitem
que os jovens escritores se pronunciem, atestando veracidade à fala dos escritores no
―Especial I e II‖.

As entrevistas/depoimentos publicadas nas séries cumprem o papel de caracterizar o
escritor e também o seu grupo. Se pensarmos o fato do entrevistado ser da mesma
geração com os mesmos propósitos e ideais dos Novos, o depoimento confere à série o
sentido de testemunho, ou seja, quem fala é aquele que viveu e experimentou aquele
acontecimento, aquela experiência, vivência.

Neste caso, o passado ajuda a compreender a vivência dessa geração, os depoimentosentrevistas das séries auxiliam no processo de reconstrução da história da Geração
Suplemento, contribuem para caracterizar seus componentes e seu ideário, de modo
geral, todo o grupo. Ainda assim, o presente é o que nos permite poder pensar a respeito
dos modos de representação, perceber o caráter testemunhal desses depoimentos
validando a constituição identitária da geração:
Daí terem os arquivos tão considerável importância para a compreensão do
que se foi, do que se é e do que se pode vir a ser. ―Quem não guarda o
passado perde o futuro‖, dizem os antigos. E aqui, ―guardar‖ não significa
apenas conservar ou colecionar, porém antes proteger, acatar, respeitar. O
arquivo é, portanto, a possibilidade necessária para o vir-a-ser.
(MINDLIN;OLIVEIRA, 2008, p.20).
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O escritor vê em sua fala a constituição de um arquivo, enquanto um lugar onde se
conserva sua memória, o lugar para a tomada de uma posição, de uma perpetuação,
adotando distanciamento suficiente para revestir o seu ‗eu‘ de um ‗outro‘ que narra, uma
vez que o outro atesta a verdade do que é narrado. Age sobre o entrevistado uma
intenção autobiográfica, ―[...] desejo de distanciar-se de si mesmo, tornando-se um
personagem – o autor. O que permite compor outra imagem de si, neutralizando de certa
maneira o eu biográfico‖, conforme afirma Reinaldo Marques (2003, p.149). As
entrevistas nas séries são como um espaço propício à criação da biografia da geração.
Reconhecemos em cada traço revelado dos escritores novos, nas séries, um perfil que se
compõe, através da memória individual, e que vai formando a memória coletiva da
geração.
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3

ENTRE FATO E FICÇÃO

3.1

Os Novos no discurso ficcional

Através das séries do Suplemento Literário do Minas Gerais percebe-se um modo
particular em que o jovem escritor se revela, ao mesmo tempo em que se articula aos
demais escritores novos de seu período. Todavia não foi somente a partir do Suplemento
que se traçou a história desse grupo, Luiz Vilela em seu romance Os Novos cria uma
narrativa que parece uma tentativa de recriar os caminhos desses novos escritores.
Desse modo, a análise das séries e dos números ―Especiais I e II‖ do Suplemento
Literário sobre a formação do grupo denominado Geração Suplemento remete, a partir
das semelhanças, ao diálogo com o romance Os Novos de Luiz Vilela, que serve a esse
estudo como um contraponto para a análise dos modos de representação da geração.

O romance Os novos, lançado em 1971, narra a história de um grupo de amigos, jovens
e escritores em processo que vivem a angústia e a expectativa de tentar se projetar no
mercado editorial brasileiro. O contexto político-sócio-cultural que perpassa a narrativa
é a ditadura militar, citada várias vezes até mesmo como modo de demonstrar a tensão
gerada por esses acontecimentos no cotidiano dos personagens. Tendo por base sua
geração, o romance é um relato de experiências, expressa os problemas, as ideias e a
visão desses novos escritores em relação às artes, à cultura:
[...] Vilela jogaria num romance, ‗Os novos‘, lançado em 1971, a história de
sua geração, amadurecida no fio de intermináveis discussões lítero-políticoexistenciais em bares com o Pelicano, no Conjunto Archangelo Maletta, e nas
escaramuças com a polícia, nos primeiros anos da ditadura militar, numa
sufocante Belo Horizonte que se aproximava de seu primeiro milhão de
habitantes. (WERNECK, 2008, p.187).

O romance se desenvolve no decorrer de um ano. É possível perceber vários recortes
temporais que norteiam o período em que se inserem os acontecimentos. A narrativa se
processa de forma rápida. A rapidez do diálogo é semelhante aos cortes de uma câmera
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que filma uma novela, romance. Isso acaba por fazer com que a narrativa se caracterize
pela naturalidade do diálogo. Luiz Vilela, através do dialogo, confere aos personagens
autonomia, deixando com que cada um expresse sua concepção de mundo e realidade.

Em Os Novos os personagens principais que formam o grupo de escritores novos, são:
Nei, Zé, Vitor, Ricardo, ‗Martinha‘ e Dalva. Outro personagem, Queiroz, também
aparece com maior frequência, porém ele não participava do grupo, apenas se reunia
com eles para conversar, era um homem mais velho e não partilhava o mesmo
entusiasmo em escrever e publicar como os novos e jovens personagens escritores.

Todos os personagens que compõem esse grupo vivem a angústia diante do bloqueio
editorial, e diante da recusa das editoras em lançar jovens escritores, devido a isso, os
personagens são obrigados a exercer outra profissão. Nei, por exemplo, volta a trabalhar
como professor em uma faculdade para poder se sustentar enquanto faz o que realmente
deseja, escrever; Zé, trabalha em banco há mais de dez anos, considera ser na verdade
um burguês, pois, se conforma com o emprego já que esse lhe dá segurança para se
sustentar e também a mãe. Ele não tem coragem de largá-lo e viver como escritor;
Vitor, também professor, apesar da idade, vinte e três anos, é casado e tem dois filhos,
já tem um livro pronto, mas vivencia a mesma necessidade de garantia que o trabalho
como escritor não lhes oferece.

O romance, ao citar vários acontecimentos vivenciados pelos personagens, torna
possível ter uma ideia do período difícil que os jovens escritores atravessam durante a
ditadura militar. Dentre os personagens, Dalva é a que assume uma postura de
engajamento na luta contra o regime. Na faculdade onde trabalham, Nei e os demais
jovens de seu grupo se deparam em vários momentos com episódios que revelam a
repressão do regime. Em um desses momentos, por exemplo, Nei é impedido de entrar
na faculdade, que se encontra sob a guarda da polícia, ela é fechada em virtude de um
protesto dos estudantes contra o regime. Dessa forma, no romance são várias as
referências a acontecimentos da vida dos escritores da Geração Suplemento.
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Apesar de apresentar-se como ficção (romance), explicitado na capa do livro, pode-se
dizer que nele percebemos nitidamente a presença do factual na narrativa associada à
visão dos escritores da Geração Suplemento. Em meio à narrativa há muitos pontos de
identificação entre a história vivida pelo grupo de escritores da Geração Suplemento
com a dos personagens do livro.

Ao se tomar conhecimento da existência da Geração Suplemento, formada também por
Luiz Vilela, o entendimento do universo ficcional do romance é reformulado, devido à
facticidade dos acontecimentos, que sabemos terem existido. Diante desse
reposicionamento é que se passa a ler o romance, buscando perceber o modo como a
ficção e o factual se articulam e constroem um novo discurso. Segundo Silviano
Santiago,

Inserir alguma coisa (o discurso autobiográfico) noutra diferente (o discurso
ficcional) significa relativizar o poder e os limites de ambas, e significa
também admitir outras perspectivas de trabalho para o escritor e oferecer-lhe
outras facetas de percepção do objeto literário, que se tornou diferenciado e
híbrido. Não contam mais as respectivas purezas centralizadoras da
autobiografia e da ficção; são os processos de hibridização do autobiográfico
pelo ficcional, e vice-versa, que contam. Ou melhor, são as margens em
constante contaminação que se adiantam como lugar de trabalho do escritor e
de resolução dos problemas da escrita criativa. (SANTIAGO, Silviano.
Fonte: Meditação sobre o ofício de criar. Disponível em: <
http://www.letras.ufmg.br/poslit/08_publicacoes_pgs/publicacao002117(A18
).html >. Acesso em: 20 dez. 2011).

Tendo em vista, portanto, que muitas vezes instauram-se limites sutis entre fato e
ficção, Os Novos apresenta um universo híbrido que merece ser aprofundado na medida
em que evidencia um entrelaçamento de episódios experimentados pelos personagens
do livro e circunstâncias vividas pelos escritores da geração de Luiz Vilela.

Notamos que a narrativa reelabora ficcionalmente os acontecimentos vivenciados pelos
escritores. Em algumas passagens do romance nos deparamos com elementos vividos,
com episódios que relembram o contexto histórico da sociedade no final dos anos
sessenta em Minas Gerais, há também um aproximação entre os acontecimentos
experimentados pelos escritores da Geração Suplemento com acontecimentos narrados
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no romance. Na narrativa o encontro entre fato e ficção se dá pelos vários fragmentos
que evocam experiências de vida. Não se pode afirmar sobre o romance a existência de
uma autobiografia, mas sim a encenação/recriação de uma época, retratada em detalhes,
fragmentos, encontrados na obra.

Roland Barthes em Roland Barthes por Roland Barthes (2003) escreve uma biografia
composta por vários fragmentos da memória e propõe assim uma nova forma de
biografar. O autor, escrevendo por fragmentos, fazendo um novo tipo de narrativa que
se diferencia da autobiografia e da confissão, embora contenha elementos dos dois
gêneros. Roland Barthes (2003) propõe a tentativa de reunir em pequenas frações o
universo de vida do sujeito.

Essa nova concepção de biografia proposta por Roland Barthes convencionou-se
chamar, biografema, que vem a ser certos pormenores encontrados na obra de um autor
que podem servir para entender sua vida. É diferente das biografias convencionais que
utilizam em seu trabalho somente fatos, uma vez que o biografema lida com detalhes,
sensações, criadas e recriadas às margens do fato e da ficção. Nesse sentido, Gabriel
Sausen Feil (2010) analisa os traços bioframemáticos e adverte para a necessidade de
diferenciar traços biografemáticos de biografema, pois, os traços sendo vazios de
significação, são pormenores que passam despercebidos pelos biógrafos, mas podem
por isso tornar-se desencadeadores de escrituras. Por sua vez o biografema é a escritura
disparada por traços biografemáticos.

Nesse sentido, ter a intenção de inventariar traços biografemáticos é legítimo;
porém, o mesmo não se pode dizer do biografema: embora se tenha a
intenção de produzir escritura biografemática, não há como antevê-la,
simplesmente porque ela é da ordem da invenção e não da identificação.
(FEIL, 2010, p.32).

Daí que,
Isso não quer dizer que o biografema seja falso ou menos importante, uma
vez que, nesta perspectiva, a ficção não se opõe ao real, pelo contrário,
constitui-o. E isso também não quer dizer que a tarefa de inventariar traços
biografemáticos seja tranqüila: se, neste texto, usamos a expressão
―inventariar‖ para a tarefa dos traços, é porque, desde o início, a tarefa não se
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resume a uma identificação. Os traços não são, simplesmente,
localizados, mas inventados. Em outros termos: a tarefa inventiva não se dá
apenas após a identificação dos traços, mas ocorre desde o início. (FEIL,
2010, p.32).

Tendo em vista a noção de traços, ou melhor, de escritura biografemática, o romance de
Luiz Vilela entra nessa esfera em que a narrativa ficcional é capaz de engendrar vidas.
Posto que, para a escritura biografemática a biografia não se limita somente à história de
vida do sujeito, ela pode transformar pequenos traços em um texto completo de sentido:

Trata-se de uma inflexão: aquilo que passa despercebido pelas interpretações
diversas é valorizado na escritura. Eis o aspecto sensual da escritura
biografemática, sinalizado por Barthes (2005c): são os biografemas que
convidam e mesmo seduzem o leitor a compor com os fragmentos, a produzir
um novo texto. O leitor passa a perceber algo que nunca havia percebido
antes, e passa a desejar escrever um novo texto. (FEIL, 2010, p.33).

Em Os Novos predomina na narrativa o registro informal, com o diálogo e o discurso
direto dos personagens, com um único narrador que conta sua vida. Fora dos moldes
tradicionais a narrativa não apresenta uma ordem linear, progressiva, a trajetória de uma
vida, com começo, meio e fim. Há a divisão temporal, cronologicamente marcada pelo
tempo, que passa acelerado, sugerindo uma continuidade ininterrupta, através de efeitos
que representam cenas cinematograficamente captadas. Tudo assim leva a entender esse
momento como um momento crucial para os personagens, que precisam optar e afirmar
seus objetivos e convicções.

Os Novos é o retrato de um grupo, de uma geração que vive, no curto espaço
de um ano, ―aquele momento em que é preciso optar‖. Para Vilela, faz-se
essencial questionar a vida e os homens, inconformar-se diante do estado de
coisas e manter acessa a esperança de que algo pode mudar. (VILELA, 1984,
s/p).

O diálogo intenso, os cortes rápidos, o ritmo acelerado, observados por vários críticos
literários, caracteriza o cotidiano do grupo do Suplemento Literário. No livro, Nei,
personagem principal, vive às voltas com o término de seu livro. Frustrado pela
dificuldade em publicar no país e assumir a carreira como escritor, opta por trabalhar
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lecionando em uma faculdade e criar junto com os amigos a revista Literatura mantida
com seus próprios recursos e de seus companheiros.

Não devia, mas é _disse Zé. _O fato é assim. Não se interessam. Não temos
nome. Não somos nada ainda. Que importância temos nós para eles? Que
importância têm as nossas coisas? Nenhuma; [...] _De certo modo eles têm
razão - concedeu Nei: _ eles não querem se arriscar assim sem mais nem
menos; a gente tem que reconhecer isso também. (VILELA, 1984, p.22).

A temática dos diálogos dos personagens, por vezes, como visto acima, é basicamente o
mesmo visto no depoimento de alguns escritores novos da Geração Suplemento quando
abordam as características ou problemas de sua geração. O caminho percorrido pelos
escritores da geração e o caminho dos personagens retratados por Vilela é o mesmo,
ambos criam revistas com recursos próprios por falta de oportunidades devido à recusa
das editoras em lançar escritores novos, sem reconhecimento. Pode-se perceber isso
através da fala de Luís Gonzaga Vieira (1969) em ―Por uma literatura mal comportada‖,
primeira matéria da série ―O escritor mineiro quando jovem‖.
A gente não tinha onde publicar e o jeito foi fundar uma revista; lá a gente
podia publicar alguma coisa periodicamente e sem nenhuma censura. [...]
Mas editar gente nova é coisa muito perigosa porque o cara novo não tem
nome na praça e a mercadoria não vende. (VIEIRA, 1969, p.6-7).

Luís Gonzaga Vieira tem noção do mercado editorial e de que os novos escritores não
são aceitos porque ainda não são vendáveis e não pela qualidade ou amadurecimento
das obras. O livro é repleto de personagens escritores que precisam vencer os limites
impostos pela sua época e assumir uma nova tarefa nas letras, a de aproximar o homem
e sua realidade, questão fortemente aprofundada por essa geração nas matérias do
periódico mineiro Suplemento Literário que vem direto ao encontro do problema da
participação e do engajamento do escritor. No livro também percebe- se essa
inquietação.
_ Você faz esses seus poemas sobre a miséria do povo e não sei mais o quê –
continuou Zé, - mas só fica aí tomando chope. Engajamento; engajamento é
uma questão de vida e não de papel. Escrever sobre a fome é fácil, lutar
contra a fome é que são elas. (VILELA, 1984, p.24).
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Nessa perspectiva, Gonzaga Vieira afirma no Suplemento Literário na série de
entrevistas-depoimento:

[...] a minha geração é a geração desorientada, é a geração dessa turma nova
que está escrevendo agora, a maioria sem livros publicados. [...] a nova
geração é, antes de tudo, intuitiva, escreve como que por hábito: trata-se mais
de jogar com palavras e com situações do que comunicar realmente alguma
coisa [...] Que adianta eu escrever um livro que deixa o leitor indiferente? O
que me interessa é ―inquietar‖, fazer com que o leitor tome posição diante do
que escrevo. (VIEIRA, 1969, p. 6-7).

Além desses fatos, o contexto histórico perpassa inúmeras vezes a narrativa,
expressando de modo suscinto o clima da época: as greves, os protestos de estudantes e
a forte repressão do regime militar.
Três rádio-patrulhas chegaram, os guardas descendo depressa com os
cassetetes em punho, os estudantes correndo com os cartazes, os guardas
batendo, agarrando, arrastando para dentro das peruas, fotógrafos, estudantes
correndo e gritando ―abaixo a ditadura‖, mais duas rádio-patrulhas chegando
na outra esquina, bombas de gás lacrimogêneo. (VILELA, 1984, p.51).

O consumo excessivo de bebidas, o estilo de vida despojado, sem limites e
compromissos, afrontando costumes e propondo novas atitudes são características
marcantes desses jovens que parecem seguir os mesmos caminhos das gerações
mineiras anteriores, no que diz respeito ainda à nostalgia e ao desejo de se ver livre dos
espaços de Minas:
_ Mar, praia – continuou Dalva, – isso sim que é viver. Essas montanhas
sufocam a gente. Por isso é que todo mineiro é neurótico. Isso não é lugar
para se viver. Belo Horizonte é como disse aquele sujeito: ―Não sei quê que
essa cidade veio fazer aqui.‖ (VILELA, 1984, p.29).

No livro Os Novos o tempo é um desenrolar, é uma sequência composta de vários
flashes, semelhante a um registro de experiência, tudo se passa no período de um ano, o
romance inicia e termina com a comemoração do Ano Novo, o que parece marcar uma
etapa importante para esse grupo, a esperança de novo momento a esses escritores que
se definem como um grupo, vão traçando um perfil, apresentando, esboçando o que
virão a ser no futuro. O romance começa e se encerra com o diálogo dos personagens
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Nei e Zé. Eles celebram a entrada do Ano Novo. Não por acaso, a comemoração marca
a passagem de um ano desde quando Nei e Zé conversavam sobre a expectativa de um
ano novo. O romance se inicia:

_ Espero fazer uma porção de coisas esse ano_ disse Nei _ Não fiz nada o
ano passado, foi um ano ruim pra mim.
_Todo começo de ano é assim_ disse Zé; _ a gente espera fazer milhares de
coisas; depois chega o fim do ano e vê que tudo continua na mesma.
(VILELA, 1984, p. 7).

Ao final do romance, os amigos, Vitor, Nei e Zé, comemoram o fim do ano e esperam a
entrada do Ano Novo. Eles recebem de início a entrada do ano sem muitas esperanças
de melhoras para a carreira como escritores, o personagem Zé apresenta uma visão
pouco otimista, como se fosse apenas uma entrada de ano e como se tudo fosse
continuar da mesma forma. Porém, Vitor e Nei lançam um olhar de esperança para o
futuro:

Ficaram um instante calados, olhando para a chuvinha que tinha começado lá
fora. _Estou pensando em recomeçar meu romance nessas férias. -disse Nei-.
_Vou ter muito tempo; talvez eu até acabe. Pelo menos gostaria de tentar de
novo. (VILELA, 1984, p.222).

Esse momento, em que se celebra o fim e o começo do ano, faz com que se tenha uma
perspectiva de narrativa cíclica, com períodos bem determinados e de constate
recomeço. Os personagens vivenciam um horizonte de expectativas em busca de um
projeto comum, publicar e tornarem-se escritores reconhecidos. O romance retrata e
funciona como o testemunho da geração, através da ficcionalização da trajetória vivida
pelos escritores e companheiros de Luiz Vilela em Minas Gerais.

3.2

O discurso da capa

Em sua primeira edição, em 1971, na capa do livro Os Novos visualiza-se um grupo de
pessoas com características e traços que demonstram um laço de amizade e
companheirismo. O leitor que parte para a leitura do livro identifica logo o grupo que se
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destaca na narrativa, formada por amigos, escritores em processo, sem reconhecimento
e com forte desejo de concretizar seus trabalhos. A narrativa feita quase que
exclusivamente de diálogos, informal e por vezes repleta de palavrões, demonstra o
estreitamento da relação de amizade entre o grupo, que tem como ponto de encontro
bares e ambientes do cotidiano da cidade de Belo Horizonte, como por exemplo, a
Cantina do Lucas, no edifício Maleta.

FIGURA 14 – Capa da primeira edição do romance Os Novos Luiz Vilela.

Na segunda edição, em 1984, é interessante notar as modificações feitas na capa. A
imagem da nova capa direciona a leitura para a perspectiva dos acontecimentos políticos
do país, tudo acontece mas sob o plano de fundo da ditadura. O leitor não é mais
convidado a ler um romance de um grupo e sim um possível testemunho de alguém que
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viveu os acontecimentos da ditadura e que pode, já no fim desse período, narrar sua
experiência.

FIGURA 15 – Capa da segunda edição do romance Os Novos de Luiz Vilela.

Se na primeira capa a memória voltava-se para o coletivo, para o grupo, nessa segunda
edição, já como uma releitura da história da publicação e talvez recepção do livro, a
memoria aqui parte do individual tendo ao fundo a coletividade. Através do fato
histórico marcante do país, a ditadura, salta aos olhos e salta da capa um indivíduo
diante de um copo, provavelmente, sentado à mesa de um bar e ao fundo há uma
manifestação de jovens contra a ditadura. Essa imagem ao fundo foi bastante veiculada
e aparece como símbolo da luta dos jovens contra a ditadura, ela representa, por
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exemplo, o movimento ocorrido no Rio de Janeiro, em 1968, a famosa, ‗Passeata dos
cem mil‘.

Nesse sentido, a imagem funciona como um operador da memória social, porque ela
fornece modos de representar a realidade, até mesmo em uma ficção, conserva a força
das relações sociais. É a imagem, nesse caso, que pode definir a posição do leitor, que
dá sentido ao que se tomará como discurso narrativo. Os Novos retrata uma geração de
escritores que precisaram sobrevier às duras penas aos ‗anos de chumbo‘. Assim, o
autor expõe as angústias, dúvidas, os questionamentos e dificuldades em fazer uma
nova literatura que buscasse surpreender e se desprender de antigos valores.

O romance envolve uma coletividade e corresponde a um pacto coletivo que interliga
um conjunto de narrativas individuais à memória compartilhada. Podemos considerar
Os Novos como romance de geração, pois o livro permite a articulação entre a ficção e o
factual, possibilitando a associação dos personagens aos principais escritores que
compunham o grupo Geração Suplemento, uma vez que são muitas as aproximações
entre eles.

Destaca-se, no romance, a memória individual, já que temos os personagens narrando os
acontecimentos de sua vida. Através das lembranças partilhadas pelo grupo, o olhar que
cada um dos vários personagens lança para os fatos, corresponde a pontos de vistas
distintos que compõem a memória coletiva. Os Novos de Luiz Vilela representa por
meio da ficção a Geração Suplemento. O romance pode ser considerado como a
biografia da geração, uma vez que conta a vida de um grupo de novos escritores,
representados pelos personagens e também pode ser visto como a autobiografia do
personagem, já que ele relata uma experiência de vida. Resulta desse entrelaçamento o
romance de geração.

104

3.3

O fato e a ficção

Philippe Lejeune em O pacto autobiográfico (2008) propõe discutir as proposições em
torno da definição da autobiografia. Partindo da definição de que autobiografia seria,
―narrativa retrospectiva em prosa que uma pessoa real faz de sua própria existência,
quando focaliza sua história individual, em particular a história de sua vida‖ (p.14)
Lejeune se vê em meio a uma discussão cada vez mais ampla, perpassada pela
dificuldade de definir um gênero em constante trânsito.

No capítulo ―Autobiografia e ficção‖, Philippe Lejeune (2008, p.103), expõe sua visão
sobre a relação entre ambos os gêneros, autobiografia e ficção. Lejeune começa por
considerar duas categorias opostas, composta por aqueles que não acreditam na verdade,
e aqueles que acreditam na literatura. Os primeiros, que não acreditam na verdade, estão
convencidos de que a o compromisso de dizer a verdade não tem nenhum sentido.
A autobiografia perde em todos os campos: só consegue acumular
deficiências. É uma ficção que se ignora, uma ficção ingênua ou hipócrita,
que não tem consciência ou não aceita ser uma ficção, e que, de outro lado, se
sujeita a restrições absurdas que a privam dos recursos da criação, única
possibilidade de se chegar, em outro plano, a alguma forma de verdade. É
uma ficção de segunda categoria, pobre, vergonhosa e paralisada. A própria
idéia do pacto autobiográfico lhes parece uma quimera, já que supõe a
existência de uma verdade externa, anterior ao texto, que este poderia
―copiar‖. (LEJEUNE, 2008, p.103).

Philippe Lejeune passa a considerar então a questão de que a distinção entre a verdade e
a mentira é base para as relações sociais.
Certamente é impossível atingir a verdade, em particular a verdade de uma
vida humana, mas o desejo de alcançá-la define um campo discursivo e atos
de conhecimento, um certo tipo de relações humanas que nada tem de
ilusório. A autobiografia se descreve no campo do conhecimento histórico
(promessa de oferecer uma verdade aos outros) tanto quanto no campo da
criação artística. É um ato que tem consequências reais: foi o que tentei
mostrar em uma série de estudos que analisavam como o ato autobiográfico
se inscreve no campo do direito. Há mentirosos que são estigmatizados. Há
malvados e indiscretos que são temidos e punidos. Há verdades que ferem.
(LEJEUNE, 2008, p.104).
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Segundo Lejeune, funciona na autobiografia uma identidade narrativa que cria a figura
de seu narrador/autor, parece ser claro que ―ao tentar me ver, continuo me criando‖
(2008, p.104). O sujeito que narra se vê, segundo sua própria visão, é sua percepção, seu
modo de enxergar a verdade, e sabemos que, embora intente, ele não é fiel à ‗verdade‘,
mas a seu modo de ver, pois a identidade é uma construção social. Para Philippe
Lejeune, o sujeito, ao se narrar, não se inventa, pois ele é fiel à sua verdade. Dessa
forma, ―a identidade é um imaginário e a autobiografia que corresponde a esse
imaginário está do lado da verdade‖ (ibidem, p.104). Verdade criada na tessitura da
narrativa e não no sentido de ‗verdade‘, aconteceu.

Assim visto, as questões até aqui sobre o estatuto da autobiografia na ficção apontam
para um caminho difícil de se resolver, pois abrangem o problema em torno do conceito
de verdade, o que resulta mais em um conflito do que propriamente em discussão.

[...] isso é uma discussão ou um conflito? Alguma vez já se viu alguém
mudar de opinião a respeito desse problema? Esse conflito não seria na
verdade interior e estaria em cada um de nós? A dificuldade do diálogo não
se deveria ao fato de que o conceito de ―verdade‖ é tomado em sentidos
muito diferentes? (LEJEUNE, 2008, p.104).

Por isso, opta-se por versar sobre as questões em torno do fato e da ficção, sem intentar
uma falsa pretensão de comtemplar algo como a ―verdade‖, que atinge uma discussão
fora do nosso alcance e a qual a literatura não levanta.

3.4

O espaço autobiográfico na ficção

Conforme Philippe Lejeune (2008), há uma ilusão de recepção por parte do leitor que se
preocupa com uma possível ‗verdade‘ na ficção, isso acontece quando o autor
estabelece um jogo que aparenta expressar possíveis traços de uma experiência de vida,
e deixa a cargo do leitor acreditar ou não. O autor entra nessa zona mista, brinca entra as
fronteiras do fato e ficcional. Para Lejeune (2008, p. 108) ―essa zona ―mista‖ é muito
frequentada, muito viva e sem dúvida, como todos os locais de mestiçagem, muito

106

propicia à criação‖. Luiz Vilela, por exemplo, joga este jogo explicitado por Lejeune e
escreve um romance que se abre ao leitor, cabendo não buscar somente os fios que
revelam traços factuais de sua criação, mas há também a necessidade de se pensar os
mecanismos através dos quais o jogo é jogado no interior da estrutura narrativa.

O texto autobiográfico, segundo Lejeune, busca uma semelhança com o factual, pois
fornece informações sobre a realidade fora do texto e se submete a uma prova de
verificação. Tem-se, assim, um pacto referencial que estabelece a ideia da existência de
um gênero contratual entre o texto e sua exterioridade. Essa relação, para Lejeune é
proposta entre leitor e autor pelo ―contrato que determina o modo de leitura do texto e
engendra os efeitos que, atribuídos ao texto, nos parecem defini-los como
autobiografia‖ (2008, p.45).

A autobiografia é, assim, antes de tudo, um modo de leitura, que permite dialogar os
contratos de leitura propostos pelos diferentes textos. Esse contrato também pode ser
evidenciado na ficção quando a realidade aparece no texto de modo similar à realidade
vivida, fazendo com que o leitor pense se tratar de um fato acontecido, ignore a
ficcionalidade do texto e crie uma ilusão. A verificação ocorre nesse caso por força de
analogias, aproximações entre real e ficcional.

Philippe Lejeune (2008) considera que é uma ilusão a crença segundo a qual o romance
seria mais autêntico do que a autobiografia. Lejeune cita o exemplo de dois autores,
André Gide e François Mauriac, uma vez que ambos acreditavam nessa ideia. André
Gide apud Lejeune (2008) observa que por maior que fosse a preocupação com a
verdade, as memórias somente são sinceras pela metade, de modo que talvez se chegue
mais próximo da verdade na ficção. No mesmo sentido, François Mauriac apud
Lejeune, considera que, ―a ficção não mente; ela entreabre na vida de um homem uma
porta secreta, por onde se insinua fora de qualquer controle, sua alma desconhecida‖
(2008, p.42).
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Para Lejeune, André Gide e François Mauriac, com isso, apenas designam o espaço
autobiográfico em que pretendem que sejam lidas suas obras. Essas seriam formas
indiretas de um pacto autobiográfico, já que estabelecem de qual ordem é a verdade
final a que pretendem seus textos.

Qual seria essa verdade da qual o romance permite chegar mais perto, senão a
verdade pessoal, individual, íntima, do autor, isto é, aquilo que todo projeto
autobiográfico visa? Por assim dizer, é enquanto autobiografia que se
decretou ser o romance mais verdadeiro. (LEJEUNE, 2008, p. 42).

Lejeune (2008, p.43) denomina assim a essa forma indireta de pacto autobiográfico, em
que o leitor é convidado a ler os romances não apenas como ficção, remetendo a uma
realidade, mas ainda como fantasmas reveladores de um indivíduo, como ‗Pacto
fantasmático‘. Tipo de Pacto que, como o autor considera, vislumbram-se ‗fantasmas‘
capazes de revelar o indivíduo. Os fantasmas seriam aquilo que paira sobre o texto e
rondam o sujeito sem que esse tenha consciência.

Em Os Novos apesar do contrato de leitura que se pretende firmar (designado na capa
do romance), as várias referências a situações vividas que se abrem para o leitor fazem
com que ele suspeite que essas situações tenham existido. O leitor que tem
conhecimento da existência do grupo de escritores e amigos do autor, Luiz Vilela, no
início de sua carreira, através do Suplemento Literário, acaba por considerar as
aproximações e a presença do factual na narrativa.

Nesse sentido, não cabe e nem se pretende discutir qual seria o mais verdadeiro, a
autobiografia ou o romance. Como bem coloca Lejeune (2008, p.43), ambos são
incompletos, faltaria à autobiografia a complexidade e à ficção, a exatidão, o melhor
seria apontar para a relação que um mantém com o outro, ou mesmo, um mantém em
relação ao outro. Mais precisamente:

O que é revelador é o espaço no qual se inscrevem as duas categorias de
textos, que não pode ser reduzido a nenhuma delas. Esse efeito de relevo
obtido por esse processo é a criação, para o leitor, de um ‗espaço
autobiográfico‘. (LEJEUNE, 2008, p.43).
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Espaço de deslocamentos, de aproximações, o espaço (auto) biográfico tanto em outros
gêneros quanto na ficção, permite uma ancoragem sempre renovada, em que uma
narrativa de vida tem seu sentido construído a partir de atribuições do leitor. O texto
tem seu sentido elaborado, reelaborado diante de diferentes enfoques. O leitor pode
realizar uma leitura que não visa a uma realidade, mas a esse jogo que insinua e
dissimula o factual. Nesse escopo é que nos encontramos com Os Novos e somos
conduzidos a buscar os laços que unem a ficção à existência da Geração Suplemento,
crendo que Luiz Vilela bem ao seu estilo próprio e por meio do diálogo, aproxima a
ficção aos acontecimentos vividos por sua geração.

3.5

O real, o ficcional e o imaginário

Segundo Wolfgang Iser (1983), a oposição entre ficção e realidade faz parte de um
repertório elementar de nosso ―saber tácito‖, concebido a partir da visão de que todos os
textos literários são de natureza ficcional. Esse saber, no entanto, aparentemente óbvio,
torna-se discutível devido à dificuldade em se estabelecer essa distinção, uma vez que
os textos ficcionais não renunciam por completo à realidade, e desse modo, há mais que
uma relação de oposição entre ficção e realidade, que pode ser substituída por uma
relação tríplice.
Como o texto ficcional contém elementos do real, sem que se esgote na
descrição deste real, então o seu componente fictício não tem o caráter de
uma finalidade em si mesma, mas é, enquanto fingida, a preparação de um
imaginário. (ISER, 1983, p. 385).

Iser busca substituir a relação opositiva entre ficção e realidade por uma relação tríade
entre real, ficcional e imaginário. Para tal, o autor introduz assim a noção de ‗atos de
fingir‘. Segundo Iser, ―se o texto ficcional se refere à realidade sem se esgotar nessa
referência, então a repetição é um ato de fingir‖ (1983, p. 385) que dá origem a um
imaginário relacionado à realidade repetida. De modo mais exato, ele afirma que:

o ato de fingir ganha a sua marca própria, que é a de provocar a repetição no
texto da realidade vivencial, por esta repetição atribuindo uma configuração
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ao imaginário, pela qual a realidade repetida se transforma em signo e o
imaginário em efeito do que é assim referido. (ISER, 1983, p.385).

O ato de fingir pode ser considerado como uma transgressão de limites, uma vez que
nele ocorre uma transgressão das determinações de real e imaginário. Ocorre a
conversão da realidade em forma de irrealização, e ao contrário, o imaginário perde seu
caráter difuso e assume uma determinação que sucede em uma realização do
imaginário. Decorre disso que no texto ficcional o tido ―mundo real‖ se irrealiza,
adquirindo estatuto de projeções, fantasmas. O universo vivencial é deformado em meio
à narrativa, criando um mundo de ideações graças ao fingimento. Segundo o postulado
de Iser, a ficção literária tem a capacidade de encenar o ausente pelo sujeito em seu
cotidiano:
o texto ficcional contém muitos fragmentos identificáveis da realidade, que,
através da seleção, são retirados tanto do contexto sócio-cultural, quanto da
literatura prévia ao texto. Assim retorna ao texto ficcional uma realidade de
todo reconhecível, posta entretanto agora sob o signo do fingimento. Por
conseguinte, este mundo representado não é o mundo dado, mas que deve ser
apenas entendido como se o fosse. Assim se revela uma consequência
importante do desnudamento da ficção. Pelo reconhecimento do fingir, todo o
mundo organizado do texto literário se transforma em um como se. (ISER,
1983, p.400).

Pelo conceito de como se postulado por Iser evidencia-se a articulação dos três
elementos dados pelo autor - real, ficcional e imaginário - dentro do universo da ficção.
Ele torna capaz entender que alguns traços de realidade aparecem na ficção, fazendo
com que seja sentida pelo leitor como verdade, idêntica à vivida, mas a mesma não o
pode ser, pois se refere a um passado pré-dado, impossível desse modo de retornar. A
ficção é uma encenação do ausente, um ‗ato de fingir‘. Na ficção a realidade é
representada, não podendo ser tomada como tal, mas servindo à referência de algo
representável por ela.

Diante disso, pela proximidade entre ―real‖ e ficcional, percebemos como relato de
experiência o romance Os novos, que se apresenta como balanço das ações dos
personagens e nos permite criar analogias com a história de vida dos escritores da
Geração Suplemento.
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A noção dos atos de fingir cria um elo com as proposições de Philippe Lejeune (2008)
sobre o pacto fantasmático ou também pacto referencial, já que concedem a ficção como
a encenação da realidade, deixando escapar traços de fatos, que, tidos pelo leitor como
idênticos aos fatos vividos pelo autor, culminam em uma ilusão de recepção, em que o
leitor acredita que a ficção expressa o eu profundo do autor.

O como se explica em grande parte o problema até agora visto. Podemos com ele
estabelecer uma nova dimensão para a relação entre ficção e realidade, desfazendo a
usual concepção de oposição entre ambos. No contexto do romance Os Novos temos
que, a realidade vivida pelo autor é re(criada), encenada na ficção. De modo que como
(re) criação, ela é fingida. Muito embora a encenação faça com que a realidade apareça
no texto, ela não é a mesma experimentada, vivida, mas é fruto da imaginação, recriação
ou reelaboração.

O texto é um espaço de trânsito entre os saberes, sem um sentido esgotado e único.
Como espaço das subjetividades, na ficção acontece em seu território constate reflexão
e crítica sobre seus processos de construção e reconstrução do sujeito. O leitor nisso
exerce papel fundamental, ao estabelecer possibilidades diferenciadas de leitura ao
texto. Em Os Novos, ao se confrontar os campos da realidade e da invenção, se revela
um universo ficcional diluído, composto por ficção e pelo factual, pela mistura entre o
que parece ser a história de um grupo de escritores em busca de um espaço para
concretizarem seu sonho de ser escritores e pela lembrança de Luiz Vilela da
experiência vivenciada junto aos seus amigos no início da carreira como escritores em
Minas Gerais.

A aproximação do romance com os acontecimentos vivenciados pelo autor mostra um
processo de tematização da vida, do grupo do qual Luiz Vilela pertenceu. Essa
especificidade é o que permite vislumbrar um romance de geração. Sua experiência é
posta em jogo na ficção, através da (di)simulação. A obra é, pois, estruturada em torno
de um desejo de memória, de representar um passado.
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3.6

A crítica ao Romance- o que diz a geração de Os novos

A gente lê os escritos de vocês e fica até meio assustada; mas vai conversar e
vê que vocês são tão simpáticos...‖ Êste comentário de leitores mineiros foi
muito ouvido pelos
escritores nos anos 65,66. Uma turma meio
marginalizada, cheia de vontade e disposta a virar a mesa onde os
tradicionais escritores mineiros, há muitos anos, insistiam em manter a velha
imagem de celeiro intelectual do País, representando uma classe que os novos
aprenderam a odiar desde cedo. Mas reconheciam: ―Só sabemos sentar no bar
e falar das coisas que desejaríamos fazer; mas nunca fazemos nada. E de vez
em quando escrever umas coisinhas que ninguém lê, nem toma
conhecimento. (GOUVÊA, 1972, p. 10).

Jaime Prado Gouvêa (1972) em, ―Os novos, o último capítulo‖, crítica publicada no
Suplemento Literário pela ocasião do lançamento do romance de Luiz Vilela, Os Novos
salienta as características da nova geração de escritores mineiros. Em suas palavras, são
aqueles que, sem a pretensão de se colocar acima de seus leitores, escrevem sem a
preocupação de ser a classe letrada, os intelectuais. Mais adiante, o autor avalia que ―os
novos de Minas consolidaram-se como geração a partir de publicações conjuntas, como
as revistas ―Estória‖ e ―Texto‖, e com a criação do Suplemento Literário do Minas
Gerais” (1972, p. 10). Todavia, a dificuldade sempre se encontrava na publicação,
―ninguém edita escritor novo‖, a barreira a eles imposta impedia-os de lançar algo novo,
diferente das ideias antigas que buscavam superar, e era preciso sair, enquanto jovem,
de Minas Gerais ―Quem fica está perdido: a cidade devora suas crias. É um circulo fatal,
historicamente comprovado‖. (ibidem, p. 10)

Na visão de Jaime Prado Gouvêa, Luiz Vilela rompeu esse círculo, uma vez que, depois
de ganhar seu primeiro prêmio literário com a edição de Tremor de Terra, tornando-se
conhecido, o escritor avança, edita outros livros, e ao conseguir uma bolsa de estudos de
literatura pela Fundação Ford, naquela época, em Iowa City (EUA), sai em busca de
novos horizontes. Para Gouvêa, ―a distância e a tranquilidade do país estrangeiro davam
a Vilela tôda a liberdade para fazer um balanço de tudo que sua geração tinha feito,
dados bastantes para um romance amargo e violento.‖ (1972, p. 10).
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Contudo, Os Novos, publicado em 1971, em Belo Horizonte, mais representou, ao ver
de Gouvêa, a luta, a história e as intenções da última geração de escritores de Minas,
que ansiavam por uma mudança na literatura. Em seu lançamento, segundo ele,
compareceram alguns amigos e poucas pessoas, ―Algumas pessoas, como a que diz,
num trecho do romance, quando os novos acreditavam em conseguir receptividade
dentro de Minas: ―A luta agora vai ser, o pau vai quebrar é aqui mesmo no Curral del
Rey‖. A missão de nossa geração é essa;‖. (ibidem, p. 10).

Mas passados cinco anos da experiência vivida por esses jovens, comenta Gouvêa na
ocasião da crítica a Vilela – ―Os novos, já não há mais esperança e por esse motivo
muitos foram embora, pararam de escrever, e os que ficaram constataram que entre as
gerações mais novas não havia mais nada de significativo‖. O autor encerra,

Vilela está trabalhando atualmente num nôvo romance e num livro de contos.
Agora sem aquela febre da juventude, aquela ilusão de ser reconhecido em
seu próprio país. Os novos deverá ser editado, em 72, pela Preludium
Publishers, dos EUA. Talvez ainda não esteja lá o seu verdadeiro público,
mas resta a esperança de encontrá-lo aqui depois de publicar no estrangeiro,
como geralmente acontece aos escritores sulamericanos. (GOUVEA, 1972,
p.10).

Jaime Prado Gouvêa faz um balanço dos acontecimentos vividos pela geração. Gouvêa
se refere aos novos, personagens do livro e aos novos, escritores e amigos de Luiz
Vilela, como semelhantes. Além disso, feita a crítica ao romance de Vilela, Gouvêa
estabelece um vínculo direto entre a escrita ficcional e os fatos vividos pela geração. A
contagem de tempo descrita por Gouvêa, cinco anos, reafirma ainda mais o romance
como um retrato da vida dos escritores e amigos de Luiz Vilela, pela consciência do
escritor e crítico dos caminhos percorridos pelos novos após os relatos do romance. A
história retratada no romance foge, assim, dos limites da construção ficcional e segue
para os acontecimentos da vida.
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3.7

Entre amigos

A propósito também do lançamento do romance Os Novos, em 1971, é publicado no
Suplemento Literário do Minas Gerais uma crítica de Luís Gonzaga Vieira, em março
de 1972. Outras duas críticas também são publicadas no periódico, porém datam de
1984 e 1985, ou seja, acontecem por ocasião da segunda edição do romance.

A crítica publicada em 1972, feita por Luís Gonzaga Vieira, amigo e parceiro de Luiz
Vilela da Geração Suplemento, apesar da denominação crítica, a matéria, todavia, mais
parece um depoimento ou mesmo uma mensagem de resposta, propriamente uma carta
de cunho pessoal/íntimo com a opinião de Luís Gonzaga sobre o romance. Nota-se
pelas suas palavras dele certo descontentamento com a obra. A matéria principia:
SOU SEU AMIGO e vou dizer o que penso, como sempre. Creio que você
não está absolutamente interessado em receber elogios só por que somos
amigos. O valor ou desvalor de seu livro nada tem a ver com nossa amizade.
E você não ia querer que eu pensasse uma coisa e falasse outra –
principalmente tratando-se de pessoas amigas como você, Sant‘Anna e
outros. E a sinceridade que sempre tive com você é a sinceridade que quero
que você tenha comigo, quando meus livros forem saindo. Tudo isso,
independentemente de você e eu concordarmos ou não com o que dissermos
um do outro. De certa forma, acredito que você coloca o leitor (eu, no caso)
numa posição de quem não aceita crítica ou restrição ao seu romance, pois
você já diz que não tem nenhuma sombra de dúvida sobre o valor e a
importância do livro. É ótimo e positivo que você não tenha dúvida a respeito
de seu livro (como eu não tenho dúvida a respeito dos meus livros). Mas você
aceitaria a dúvida dos leitores? Procuraria compreender por que os leitores
fizeram estas ou aquelas restrições? Estou pensando em leitores como Sérgio
Sant‘Anna e eu, em quem você sempre confiou – pelo menos até agora. Da
minha parte desejo que você nunca tenha dúvidas sobre o que você escreve,
mas que saiba também que essa sai certeza é um privilégio seu e não de todos
os leitores. Estou dizendo tudo isso dentro do mesmo tom com que você me
escreveu. E se tenho muitas dúvidas sobre o que você disse em sua carta, é
porque também concordo em muita coisa com o Sant‘Anna. Li o seu
romance duas vezes e, sinceramente, estava aquém do que eu esperava.
(VIEIRA, 1972, p.10).

Pelas palavras de Vieira (1972, p.10), ―e se tenho muitas dúvidas sobre o que você disse
em sua carta‖ comprova-se o cunho pessoal e íntimo com que é escrita essa matéria, ela
seria uma resposta a uma carta enviada por Vilela para Luís Gonzaga Vieira. Acentua-se
pelas palavras usadas na matéria, como pelo o uso de gírias, e a repetição do pronome
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―você‖, a cumplicidade entre, principalmente, esses dois escritores e também Sérgio
Sant‘Anna:

Posso também estar inteiramente por fora, e o que digo pode nada ter com o
seu romance e, como o Sant‘Anna, posso estar a mil léguas de distância, não
nego. Estou dizendo o que penso, e o que penso não quer dizer que seja
necessariamente o certo. Não acredito que esteja errado ou não esteja
sintonizado, da mesma forma como você também acredita no seu romance.
Eu gostaria de estar redondamente enganado, mas não posso dizer que gostei
de seu livro, porque seu livro não falou comigo como os outros falaram. Não
fiquei decepcionado, fiquei desapontado, pois esperava coisa melhor.
(VIEIRA,1972, p. 10).

No olhar de Vieira (1972), o romance Os Novos é bem realizado em termos de técnica
com o uso do diálogo, o jogo do tempo e agilidade da narrativa, técnicas dominadas por
Vilela, porém, a dimensão dada à estória no romance não é alcançada, visto que, ao
falar sobre uma geração, o romance a reduz a casos particulares e trata os
acontecimentos políticos e sociais como casos acidentais, ocasionais, em meio à
narrativa.

Seu livro se resume na vidinha de três pessoas principais: Nei, Zé e Vitor. O
que não consegui compreender foi qual a dimensão que você deu à sua
estória. Uma vez você me disse que, em ―Tarde da noite‖, o leitor podia ver
até Vietnã lá dentro do livro, o que achei extremamente exagerado – mas o
livro é ótimo, e não havia motivo algum para discutir sobre essa coisinha de
Vietnã que não diminuía o livro em nada. Mas em ―Os Novos‖ não vejo qual
a dimensão que você deu à estória. A coisa ficou muito restrita e provinciana.
Concordo com Sant‘Anna quando ele falou nas piadas do livro: é que parece
que o livro todo é na base da piada ou na base da fase ―heroico-catártica‖,
uma fase que não foi bem tratada por você, pelo que penso. As piadas não
têm importância, o problema é que não consegui ver nada que realmente
transcendesse as piadas e os casos pitorescos. Sabe o que senti? É que não
houve, no seu romance, aquele negócio do iceberg de Hemingway. Afinal, o
que há por trás de sua estória? Qual a dimensão que você quis dar e que eu e
vários outros não percebemos? Você não gosta de explicar seus livros, mas
você poderia me dizer o que há por trás daquilo tudo? Confesso que posso
estra cometendo erros e injustiças, mas é isso que penso sobre seu romance e
não poderia falar de outra forma, incensando-o só porque você é meu amigo e
com nome nacional. (VIEIRA, 1972, p.10).

Luís Gonzaga Vieira observa ainda que embora realmente se fale de uma geração, a
estória ficou restrita a casos particulares e os acontecimentos políticos e sociais que
giram em torno dos personagens não se tornaram parte efetiva do livro, mas ficaram
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meio que como ocorrências acidentais, enxertados. Segundo o autor, ―Geração‖ é coisa
mais abrangente, o que não foi visto no livro.

Vieira afirma sua intenção de sempre dizer a verdade ao amigo, e tece suas críticas ao
romance, que chegam a comparar e a considerá-lo inferior à Retrato do artista quando
jovem de James Joyce e ao O Encontro Marcado de Fernando Sabino, romances que a
seu ver alcançam a dimensão e as preocupações da geração, ao contrário de Vilela que,
ao ver de Vieira, constrói um romance pautado na superficialidade e artificialidade que
não atinge o leitor.
Mesmo em ―O encontro Marcado‖, vemos que Sabino foi além dos fatos
puramente circunstanciais, dando uma boa dimensão às preocupações de sua
geração. Essas coisas todas eu não vejo em você: vi uma boa ―técnica‖ sem
maior aprofundamento das situações. Tanto que você sempre me falava só
nos diálogos do livro, nos cortes, no jogo de tempo (que são bons). [...] Como
personagem Vitor, seu romance é divertido. E como está na página 52, você
teria como que vindo carregado de uma nova mensagem, precisando gritá-la
para esse mundo que espera uma palavra nova, um sangue novo, um passo
novo – mas você não conseguiu isso e tudo ficou só na intenção. Certo ou
errado, rigoroso ou condescendente, é isto o que penso sobre seu romance.
(VIEIRA, 1972, p.10).

Como se nota, a matéria denota a relação de amizade entre os escritores, o modo como
se relacionavam, manifestando uma preocupação com a escrita e a postura crítica que
eles assumiam. Optei por citar vários trechos da matéria por julgar importante a visão
apresentada por Luís Gonzaga Vieira a respeito do romance Os Novos e pela dificuldade
que representa expor a sua concepção, uma vez que as palavras do autor são bastante
expressivas e denotam o clima de amizade entre os escritores.

3.8

O trivial sério ou a superficialidade profunda

A propósito da segunda edição do romance Os Novos duas críticas são publicadas no
Suplemento Literário do Minas Gerais. A primeira escrita por Lauro Junkes (1984, p.
10), ―O trivial sério ou a superficialidade profunda‖, em que julga ser o romance uma
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obra de clara e aberta consciência crítica, por se dar em plena ditadura, sob censura e
ameaças sumárias à verdade. Para Lauro Junkes (ibidem, p. 10), o romance ―ao invés de
inventar imaginárias alienações, registra crua e diretamente o cotidiano, o trivial, a
superficialidade epidérmica do dia-a-dia, na sua mais séria profundidade subjacente‖.
Aparentemente banal, o romance aborda em suas entrelinhas um quadro de repressões,
alienações, violências surdas, frustações, prepotência, questionando a então consciência
literária do escritor, afirma Junkes.

Na visão de Junkes (1984), o romance inova formalmente e também pela temática, por
não apresentar uma ação lógica, a ação não parte de um estágio determinado para atingir
outro. No plano formal não há capítulos, tudo parece ser cinematograficamente captado,
registrado de modo impessoal e objetivo, em que é raro o fluxo interior do pensamento
dos personagens. O romance retrata a tomada de consciência de uma burguesia
insatisfeita, mas que ainda é incapaz de assumir uma atitude, Luiz Vilela dialoga nesse
jogo entre o trivial sério e profundo.

Os Novos, em última analise, é o romance sobre o não romanesco. Como Nei,
durante toda a narrativa, oscila entre escrever ou não seu romance, sempre
em decorrência de sua vivência cotidiana do real; como as conversas banais
desse grupo de jovens se restringem à trivialidade frustrante do cotidiano que
a nada chega; como o próprio ciclo temporal do ano se escoa no vazio
improdutivo, representando o próprio ciclo existencial; como as próprias
personagens se mantêm e se definem por suas conversas vazias, muito mais
do que por ações, afogando suas frustações e alienações nos copos de cerveja,
definindo-se tudo pelos parâmetros AC/DC, isto é, antes e depois do chope,
assim o romance Os Novosse constrói sobre o não romanesco, sobre o real
denunciado em sua manipulação. Enquanto se espera acontecer algo, nada
acontece. Enquanto se aguarda o início de ação romanesca, o romance é
adiado. Nada é mais diluído, vazio e frustrante! (JUNKES, 1984, p.10).

Junkes (1984) tece uma crítica ao livro de Luiz Vilela, e seu modo de ler a obra
contribui para tê-lo como um romance diferente do tradicional, no qual a narrativa segue
um roteiro bem elaborado. Em Os Novos isso não acontece, o tempo e os
acontecimentos do cotidiano vividos levam os personagens para determinadas situações
do dia-a-dia.
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A apreciação do romance feita por Junkes abrange duas questões-chave do que se
apresenta na leitura de Os Novos, a primeira está no aspecto trivial, pois os personagens
não são levados a sério, a vida deles gira em torno do lugar-comum, do cotidiano. Há a
ausência do fluxo interior do pensamento que valoriza a autonomia do personagem. O
segundo aspecto se encontra na superficialidade aparente, uma vez que o romance
aparenta ser pautado em conversas banais dos personagens, quando na verdade revela
uma preocupação profunda em torno de problemas sociais, e da existência humana. Por
detrás de todos os acontecimentos, mesmo que banais, são feitos questionamentos, são
revelados personagens à margem da lei que lutam pelo não silenciamento e convivem
em uma atmosfera de violência, repressão, e medo.

Saindo do foco do romance como um romance de geração, Junkes pesa as questões
contidas no texto que o tornam inovador, diferente do que foi feito pelas duas críticas à
primeira versão do livro, feitas por Gouvêa e Luís Gonzaga Vieira.

Essas duas

primeiras críticas foram realizadas pelos integrantes da geração e amigos de Vilela;
nesse sentido, coube-lhes um olhar detido nas particularidades de seu grupo.

Outro elemento importante a ser considerado é o de que a crítica de Junkes não pertence
ao mesmo momento em que as primeiras críticas. A primeira edição do romance inserese num período de forte repressão, por sua vez, a segunda está no momento de transição,
em que a literatura começa a se preocupar com as narrativas voltadas para o
testemunho, a denúncia, e relatos de experiência. Desse modo, o livro ali interessa pelo
seu cunho documental, como retrato de uma cidade e de uma sociedade, de um grupo,
em um difícil período atravessado pelo país.

Carmem Lúcia Tindó Secco (1985) em ―‗Os Novos‘, de Luiz Vilela‖, crítica publicada
no Suplemento Literário, afirma que o romance cria um estilo novo e vigoroso pela
habilidade de seu autor em manejar a técnica do diálogo, que coloca os personagens do
livro diretamente na cena, excluindo o intermédio de um narrador que introduza ou fale
por eles, os personagens se apresentam através de seu próprio discurso. Retratando o
vazio de uma época, o romance, para a crítica, aborda a questão dos ‗novos valores‘, a
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contradição de jovens estudantes e escritores que visam romper com as velhas gerações,
que ―imputam constantemente aos pais a falência e a ambiguidade de suas ações, mas
não conseguem transformar a realidade que oprime‖. (1985, p.10)

Secco (1985) considera o caráter inovar da técnica usada por Vilela e da temática do
romance, e avalia que o escritor supera pela coragem e destreza de tocar em palavras
que não podiam ser ditas naqueles anos, fazendo de seus personagens o retrato e a
crítica de uma geração nos fins da década de 60 e início de 70. Como se pode notar, as
duas críticas posteriores ao lançamento do romance Os Novos tratam de forma mais
impessoal, atentando para a forma e a temática, ao contrário das duas críticas feitas logo
após o primeiro lançamento do romance, que utilizam pormenores retirados do texto
para articular à existência da geração da qual Luiz Vilela faz parte. Nas primeiras
críticas, os escritores, Jaime Prado e Luís Gonzaga, adotam o tom íntimo da
correspondência e opinam sem rodeios e com a segurança de quem reconheceu na obra
a pretensão do autor, muito embora, no caso de Vieira, ele não tenha gostado da forma
como foi retratado.

3.9

Fragmentos de Biografia

Segundo Eneida Maria Souza (2007, p. 105) ―as atuais tendências da crítica literária
brasileira voltadas para os estudos literários, a crítica biográfica e os estudos culturais,
merecem tratamento cuidadoso por parte de nossos intérpretes‖. Assim, os limites entre
os territórios disciplinares são enfraquecidos dando espaço a novas abordagens e
questionamentos do saber. ―A crítica biográfica, ao escolher tanto a produção ficcional
quanto a documental do autor – correspondência, depoimentos, ensaios, crítica –
desloca o lugar exclusivo da literatura como corpus da análise e expande o feixe das
relações culturais‖ (ibidem, p. 105). Souza pondera ainda:

o saber narrativo, ao retirar do discurso crítico o invólucro da ciência,
distingue-se do mesmo por meio de sua atitude avessa à demonstração e à
especulação, ao se concentrar na permanente construção do objeto de analise
e nos pequenos relatos que compõem a narrativa literária e cultural. A forma
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ensaística, ao inscrever-se sob o signo do precário e do inacabado, ajusta-se à
reflexão narrativa que joga com os intervalos e os lapsos do saber, permitindo
o gesto de apagar e de rasurar textos que se superpõem. (Françõis Lyotard) A
desmistificação das metanarrativas legitimadoras da ciência e da integridade
ilusória do sujeito encontra em Lytoard um dos seus maiores defensores, ao
lado de Roland Barthes, ao optar pelos fragmentos de biografias, os
biografemas. (SOUZA, 2007, p.108).

Os biografemas ou fragmentos de biografias, como já exposto, ao considerarem
pequenas cenas e fatos, são responsáveis pela construção de sentido que compõem
pequenas narrativas de vida. A noção de biografema faz-se cara, pois, integra o
panorama da pesquisa em torna da biografia da Geração Suplemento ao prezar pelos
fragmentos, pelas pequenas marcas subjetivas deixadas nos textos. Nesse escopo, as
críticas ao livro de Luiz Vilela publicadas no Suplemento Literário aliam-se aos demais
fatos contidos no romance a fim de clarear e expor uma vez mais as características dessa
geração literária.

Nas palavras usadas por Luís Gonzaga percebe-se a atmosfera de decepção do autor ao
se deparar com um romance rápido, à margem dos problemas reais de uma geração, ao
contrário de Encontro Marcado, que a seu ver, retrata, vai mais fundo mostrar os
acontecimentos que marcam um período. Ao mesmo tempo, os trechos de seu relato
revelam proximidade, o grau de amizade entre os escritores, a intenção de criar um
quadro representativo da geração através do romance.

Com relação à matéria crítica voltada para o último capítulo do romance, escrita por
Jaime Prado Gouvêa (1972), essa revela um universo real, que leva o leitor a perceber
que a narrativa foi construída tendo por base algo que existiu, uma vez que Gouvêa
utiliza dados reais cruzando-os com os que se encontram no romance.

Vê-se, por exemplo, na citação empregada por Gouvêa (1972, p. 10), ―A gente lê os
escritos de vocês e fica até meio assustada; mas vai conversar e vê que vocês são tão
simpáticos‖, reitera o discurso dos personagens construídos por Vilela em Os Novos no
qual esses propunham uma literatura avessa ao tradicionalismo intelectual. Após se
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referir aos novos dessa forma, Gouvêa cita um trecho do romance que reconhece outra
característica ou mania de sua geração, a de sentar às mesas de bar e falar do que
desejam fazer, sem nunca fazer nada, escrever uma ou outra coisa que poucos tomam
conhecimento.

Gouvêa segue conceituando a nova geração de escritores mineiros e consegue-se
identificar os muitos aspectos semelhantes entre a geração e os personagens da obra de
Vilela, no entanto, o autor não menciona estar se referindo aos personagens retratados
no romance Os novos, mas à uma geração que publicou revistas conjuntas e se
consolidou com a criação do Suplemento Literário. Ao longo da matéria o leitor percebe
ser essa a geração retratada na ficção.

Se pelo romance o leitor pode vislumbrar a Geração Suplemento, o movimento
contrário, ou seja, a Geração Suplemento pode nos levar até o romance. Tem-se, com
isso, a representação do grupo de escritores mineiros do Suplemento Literário em dois
espaços distintos que se interligam e dialogam. Esses espaços distintos servem como
contraponto, e são reflexo da própria complexidade que é a constituição ou construção
da identidade.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Neste trabalho buscou-se apresentar a trajetória do grupo denominado Geração
Suplemento, demonstrando o modo pelo qual a geração através do discurso dos
escritores novos dos anos 60/70 vai compondo sua biografia. O grupo é visto por meio
da edição dupla, das séries e do romance de Luiz Vilela. A caracterização do
Suplemento Literário e da edição dupla, assim como as teorias referentes à memória
formaram um conjunto que demonstrou a importância da geração, através da própria
importância que exerceu o Suplemento Literário no cenário literário.

No segundo capítulo, ao abordar as séries, deu-se continuidade à análise dos
mecanismos de escrita dessa geração com as entrevista-depoimentos-reportagens em
que se pode perceber como as mesmas constituem um espaço propício para a criação de
uma biografia do grupo. A entrevista sob a perspectiva autobiográfica mostrou-se
cenário vivo, espontâneo, para que o grupo pudesse se fazer conhecido do público leitor.

Já num terceiro momento, nossa pesquisa se voltou para a análise do romance Os Novos
do escritor mineiro Luiz Vilela. Visto sob a perspectiva da relação traçada entre
discurso ficcional e factual. Nesse momento pudemos notar os traços que ligam o
discurso criado por Luiz Vilela à experiência de vida do grupo no Suplemento Literário.
Notamos que as matérias críticas do romance escritas por seus companheiros de
geração, publicadas no periódico, adotam o aspecto confidencial e íntimo, e por isso,
permitem um estreitamento ainda maior entre a escrita ficcional e factual.

Em todos esses discursos pudemos perceber que há um modo de representar essa
geração. Do individual ao coletivo, da ficção à realidade vivida, a memória do grupo é
tecida. Ao refletir sobre esses mecanismos de representação notamos mais que um
ajuntamento circunstancial, vislumbramos um grupo que assumiu o importante papel de
expressar novas ideias em Minas Gerais, numa época de difícil expressão.
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Pode-se vislumbrar a legitimação da identidade do grupo de escritores novos da
Geração Suplemento a partir da relação estabelecida entre os vários discursos que a
representaram. Essa legitimidade pode ser evidenciada, em primeiro lugar, pelo cenário
em que se constitui a identidade social dos novos escritores da Geração Suplemento: o
manifesto, que por si já remete a criação, publicação de algo novo; pode ser
evidenciada, em segundo lugar, pela importância do lugar ao qual estava inserido, pois o
Suplemento Literário de Minas Gerais apresenta-se como um espaço aberto para se
cultivar novos valores de arte e de literatura, assegurando-lhes, conferindo respaldo ao
discurso que se tomará como novo.

Neste espaço a identidade dos novos se afirma dando início à construção da identidade
do grupo. Contrapondo-se ao diferente ou pela consciência da existência do outro como
diferente, o grupo constrói sua própria existência. Para o leitor do manifesto será a
percepção dessa diferença que definirá a identidade dos novos como algo que está
surgindo, o surgimento de algo novo.

Os novos escritores, assim, vão se definindo ao longo das publicações como um grupo
pautado e comprometido com seu público leitor, levando-os a uma tomada de
consciência diante do mundo, e inquietando o leitor.
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ANEXO

Entrevista realizada com Duílio Gomes3

1. Durante nossa pesquisa, percebemos que a Geração Suplemento era caracterizada
por ser composta por escritores jovens, mineiros, contistas, ainda com poucas
publicações e que se lançavam no meio literário por terem ganhado prêmios em
concursos. Qual sua opinião sobre isso? O que para você os caracterizava? A
expressão "Escritores jovens" está relacionada a pouca idade ou a pouca publicação,
ou ainda a um trabalho iniciante?

Em plena ditadura militar, no Brasil, o Suplemento Literário das Minas Gerais, criado
por Murilo Rubião, reunia jovens contistas , críticos e poetas, todos irmanados em um
mesmo sonho - criar e publicar. Não havia outro espaço semelhante em Belo Horizonte
e dali surgiram nomes que depois seriam conhecidos em todo o país, com livros
publicados e premiados.

2. Com relação à Geração Suplemento, como você caracterizaria o grupo e sua
participação nele? Quais os aspectos dessa geração que mais lhe marcou?

Geração Suplemento foi uma expressão criada pelos críticos literários Hélio Pólvora,
Assis Brasil e Fausto Cunha para caracterizar, em seus artigos na imprensa nacional, os
jovens escritores do SLMG. A expressão sintetiza todo um aparato literário e marcou
nossa geração. Os aspectos gerais dessa geração foram, sem sombra de dúvida, a
união de ideias e de sonhos. E o melhor - ficamos marcados indelevelmente pelo
_____________
3

Entrevista realizada por e-mail em 1 de maio de 2008 durante o desenvolvimento do Projeto de
Iniciação Científica - ‗Os novos’, o ‘Suplemento’ – Um fazer e um contar. Projeto esse desenvolvido na
UFSJ, orientado pela Professora Dr. Eliana Tolentino. O trabalho contou com a bolsa de Iniciação
Científica do CNPq.
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termo, assim como a Geração de 45, com Fernando Sabino, Paulo Mendes
Campos, Hélio Pellegrino e Otto Lara Rezende.

3. Durante a pesquisa no Suplemento Literário, coletamos um total de 120 contos
publicados na década de 70. Dentre os quais 33 são seus, o que o torna um dos mais
representativos contistas na época. Esse fato se deve a algum motivo especial?

Eu era um dos mais assíduos frequentadores do SLMG. Publiquei dezenas de resenhas
críticas e os tais 33 contos. Há pouco tempo a Secretaria Estadual de Cultura colocou,
na internet, todo o material literário contido no SLMG. Muitos desses meus contos eu já
não os tinha. O que me facilitou a recuperação deles e o resgate do "rebanho" para os
meus arquivos.

4. Os contos publicados no periódico nos anos 70 tinham alguma função e espaço
específico? Qual o espaço do conto no periódico?

O conto tinha, de fato, um espaço privilegiado no SLMG porque o seu criador e editor,
Murilo Rubião, era um dos mais destacados contistas brasileiros. Todos queriam ser, um
pouco, Murilo Rubião. Contistas brasileiros e estrangeiros (no caso, Gabriel García
Márquez e Julio Cortazar) tiveram espaço cativo no caderno, o que fez com que o
semanário alcançasse fama rápida no país.

5. Dentre a temática dos contos publicados, a maioria aborda assuntos familiares,
relações pessoais, traição e outros. Em que essa temática se articula com o período e o
espaço dedicado a ele no Suplemento?

Essa era - e parece, continua sendo - a temática geral do conto urbano brasileiro. Que
vinha da fonte de Dalton Trevisan, Clarice Lispector, Nélida Piñon, Raquel de
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Queiroz, Lygia Fagundes Telles, Ricardo Ramos, João Alphonsus, para ficar apenas
nestes. Aliás, influências marcantes para a maioria dos jovens contistas do periódico.

6. Diante do contexto da década de 70 e segundo sua visão, como você descreve a
ditadura em Minas Gerais?

A ditadura militar "contribuiu" muito para a literatura mineira: censurando textos no
SLMG, fechando suas portas algumas vezes e ameaçando Rubião e os jovens escritores
da redação com telefonemas anônimos e de cunho nojentamente de direita extremista.

7. Como você explica ou analisa o que se chama "boom" do conto na década de 70 e
seu possível declínio nos anos 80?

O boom do conto na década de 70 se deu em função do boom da literatura hispanoamericana e de seus grandes contistas. Editores corriam atrás dos contistas brasileiros,
principalmente dos mineiros, na época. Como tudo que é moda, esse movimento
feneceu nos anos 80. Saíram os "picaretas" oportunistas e permaneceram os autores
de fato profissionais e talentosos.

8. Na pesquisa, durante um levantamento das produções na década de 70, encontramos
o nome de Guilherme Mansur, que na época era um escritor jovem, sem muitas
publicações. Você julgaria conveniente incluí-lo na Geração Suplemento?

Não seria Gilberto Mansur? Ele começou, de fato, escrevendo no SLMG, mas depois se
mudou para São Paulo e se tornou um bem-sucedido editor. Chegou a publicar, aliás,
várias revistas de contos vendidas em bancas no país inteiro onde abria generosos
espaços para todos nós.
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9. Por último, quanto à participação das mulheres no periódico, houve algum grupo
que se destacou na década de 70? Por que somente Lucienne Samôr é citada na
Geração Suplemento? Você teria algum contato dela para me fornecer? Provavelmente
ela ainda reside em Conselheiro Lafaiete.

Havia, de fato, algumas outras escritoras no SLMG (a ala feminina se destacou também
nas ilustrações), mas Luciene Samôr é sempre lembrada porque tinha um talento
explosivo, sem lapidação - mistura de Clarice Lispector e a americana Susan Sontag - e
marcante. Acabou presa na ditadura militar. Não tenho o endereço dela em Conselheiro
Lafaiete mas talvez vocês o consigam na prefeitura da cidade.

NOTA : contos meus podem ser acessados no site tanto.com.br

