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À Letícia Gomes Pakulski 
 
 

do pouco que aprendi 
com as palavras 

é que cada pouco 
- e se possível rouco, para o cuidado ouvir - 

que se fala mínimo 
mais importante que se vale 

cada troco que é dito 
 

assim 
se é para valer muito 

a cada menos de palavra 
escolho logo 

de olho em todos ouros 
que nenhum outro substantivo pode ter 

 
fico com teu nome 

 
em troca de todos verbos objetos... 

 
assim 

te chamo 
e já fico completo 

silêncio 
 

teu nome, alegria 
Rodrigo Luiz Vianna 
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I wonder why we listen to poets when nobody gives a fuck  
How hot and sorrowful, the machine begs for luck 

 
All my lies are always wishes 

I know I would die if I could come back new 
 

We want a good life with a nose for things 
The fresh wind and bright sky to endure my suffering 

I'm a hole without a key if I break my tongue 
Oh, speaking of tomorrow, how will it ever come? 

 
Ashes of American Flags 

Jeff Tweedy – Wilco 



 

 

RESUMO 

 
Este trabalho investiga o perfil do espaço cedido para a publicação de poesias no Caderno de 
Sábado, suplemento cultural que circulou de 1967 a 1981 no jornal Correio do Povo. Em 
busca dos critérios utilizados por seus editores para a seleção de poemas publicados, são 
analisadas as edições dos primeiros 12 meses do suplemento, que circularam de setembro de 
1967 até setembro de 1968. Por meio de pesquisa bibliográfica, e numa perspectiva de viés 
histórico e exploratório, são confrontados os dados catalogados do suplemento com a história 
da literatura, buscando apurar a identidade do espaço da poesia. O Caderno de Sábado 
reservava em suas páginas um lugar de relevância para autores gaúchos, abrindo suas portas 
para poetas emergentes, bem como os já consagrados. A história da poesia sul-rio-grandense 
está representada em suas diversas gerações e grupos. No período estudado, autores nacionais, 
filiados ao Modernismo, recebiam um espaço menor; enquanto autores internacionais eram 
publicados apenas em edições especiais ligadas ao agendamento jornalístico. 
 
Palavras-chave: Caderno de Sábado, Correio do Povo, suplementos culturais, poesias, 
jornalismo cultural. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Conversas sobre literatura, jornalismo, internet - mais recentemente - ultrapassaram o 

cimento que sustenta as paredes do Diretório Acadêmico da Comunicação da Fabico. Ao 

redor da mesa de sinuca - principalmente daquela na qual a bola não permanecia em uma 

trajetória retilínea –, obtive conhecimentos que ultrapassavam questões de aula, através de 

discussões interdisciplinares entre uma tacada e outra.  

Contemporâneos de uma época em que blogs pipocavam em uma internet ainda de 

acesso discado, debatíamos o espaço que era conquistado por incipientes escritores. De graça, 

qualquer um poderia publicar e soltar ao mundo suas produções. Nada além de um 

computador ligado à rede mundial era necessário. Editor algum, salvo pela vontade do 

escritor, era chamado para conselhos, qualificações, resenhas, críticas. Tampouco, aprovação. 

O espaço não era medido em termos materiais. O alcance variava, agora, não apenas de 

acordo com a qualidade do material produzido. 

Diferentemente do que acontecia nos Cadernos de Cultura que circulavam no Brasil 

nas décadas de 1950 e 1960, em que textos em prosa ou poesia de autores novos e 

consagrados estavam presentes para a leitura, nas páginas da maior parte dos periódicos atuais 

a produção cultural é vista em releases, em agendas. Ainda podemos encontrar tentativas de 

comentário sobre bens culturais, principalmente resenhas cinematográficas e musicais. 

Entretanto, caso alguém busque a leitura de trechos da produção literária de autores porto-

alegrenses ou gaúchos não encontrará espaço para isso nas páginas de veículos locais, se 

conseguir (por sorte) encontrar qualquer obra literária nos jornais da Capital. No jornalismo 

diário gaúcho, não conseguimos ler a palavra (ou obra visual) do autor. Os jornais porto-

alegrenses não servem como ponte para colocar em contato direto autor e receptor, para que 

este se beneficie e faça a sua leitura pessoal, agregando valores ao texto.  

Não há, enfim, um retrato fiel, ou mesmo um recorte substancial que nos possa dar a 

ideia do que está sendo produzido no Rio Grande do Sul. Mesmo para as gerações mais 

estabelecidas, ou para principiantes, o jornal deixou de ser espaço de publicação para aquilo 

que está sendo produzido. Muito menos serve como porta de entrada e de circulação para bens 

culturais. Os “Cadernos de Cultura” que circulam aos fins-de-semana trazem, quando muito, 

crônicas de colunistas fixos, que produzem textos suaves através de fórmulas conhecidas, uma 

vez que atuam há décadas. Será apenas isso produzido no Estado? 
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A partir dessa pergunta, comecei um questionamento sobre o espaço que era destinado 

para a produção de literatura pelos jornais na época da gênese dos suplementos culturais. A 

simples perspectiva da necessidade da criação de um suplemento literário me pareceu indicar 

o fato como a resposta para uma demanda existente. Caberia pesquisar para saber se era 

apenas um pedido do público-consumidor, ou se também refletia uma efervescência cultural. 

Com o foco no Rio Grande do Sul e naquilo que é feito no mundo das letras por seus 

habitantes, estabeleci o Caderno de Sábado, extinto suplemento literário do jornal Correio do 

Povo, como campo de estudo. Com a perspectiva de um objeto de estudo mais concreto, 

escolhi a poesia - hobby particular e curiosidade de uma vida – e sua relação com o espaço 

que lhe era destinado no Caderno de Sábado para procurar entender o que ali era publicado. 

Essa análise me fez pensar que tanto os atuais cadernos que circulam aos fins-de-

semana, quanto o Caderno de Sábado são fruto de uma linhagem que, no Brasil, teve início 

em meados dos anos 1950: os suplementos de cultura. Cheguei, deste modo, à pergunta que 

permeará o trabalho: como se comportava o Caderno de Sábado em relação ao espaço 

estabelecido para poesia, uma vez que era predominante a presença da literatura em suas 

páginas, devido ao fato de sua criação ter sido inspirada nos modelos de cadernos literários do 

centro do País? 

Outras perguntas derivaram dessa primeira. Para quais autores seriam criados esses 

espaços? Que tipo de produção era escolhido? Como seria dividido o espaço entre poetas 

gaúchos, brasileiros e internacionais? A partir dessa divisão, como se configurava a produção 

poética do Estado nas páginas do Caderno?  

Com as perguntas formuladas, estabelecemos o objetivo geral de analisar a publicação 

em seu primeiro ano de circulação para averiguarmos como seria a produção poética ali 

retratada. O recorte histórico foi estabelecido entre a edição inaugural do suplemento, de 30 

de setembro de 1967, até a edição de 28 de setembro de 1968, quando se contabiliza os 

primeiros 12 meses do Caderno. Delimitamos esse período pensando no que afirmou Barros e 

Junqueira sobre uma análise consistente. O recorte nos fornecerá dados significantes para 

analisarmos os critérios dos editores nos momentos das escolhas para o suplemento, durante o 

período de sua gênese. É importante destacar que o Caderno de Sábado circulou de 1967 a 

1981. 

Serão catalogadas as primeiras 50 edições. A partir desses números, temos como 

objetivos específicos apontar quais eram os principais autores publicados, estabelecendo 

relações entre poetas consagrados e emergentes; analisar os dados para perceber a 
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abrangência da produção poética internacional, nacional e regional; relacionar os dados 

catalogados com a história da literatura, tentando analisar a função do suplemento de garantir 

a visibilidade à poesia. Assim, esboçar qual é o espaço da poesia no Caderno de Sábado. 

Nossa metodologia é apoiada na pesquisa bibliográfica. Ida Stumpf afirma que, 

durante uma pesquisa, a pesquisa bibliográfica orienta os passos a serem seguidos, pois o 

“exame dos textos poderá auxiliar a interpretar e explicar os fenômenos observados". 

Consultaremos autores referenciais na área da história da literatura, como Alfredo Bosi e 

Afrânio Coutinho, por exemplo. Pretendemos percorrer também autores que se dedicaram a 

pensar a relação entre o campo literário e a imprensa, além de estudos específicos sobre 

suplementos e, em especial, sobre o Caderno de Sábado. 

Ida Stumpf comenta que convém ao pesquisador “delimitar o tema no tempo e no 

espaço”. Assim, pretendo buscar na história do jornalismo a fonte desse lugar definido para a 

divulgação de literatura. Com essa pesquisa, tenho a expectativa de compreender os 

movimentos que geraram os suplementos culturais dos anos 1950.  

No segundo capítulo, portanto, através de autores como Alzira Abreu e Isabel 

Travancas, vamos percorrer a relação entre jornalismo e literatura. Partiremos da época em 

que os rodapés dos jornais eram utilizados para entretenimento, até que começaram a receber 

os primeiros folhetins. Esse período será importante para entendermos a gênese dos 

suplementos culturais, que tiveram seu auge nos anos 1950, e procuraremos nos deter nesse 

momento para estudar suas características. 

O terceiro capítulo deste trabalho estará apoiado em autores como Antônio Hohlfeldt, 

Walter Galvani, Francisco Rüdiger e Everton Cardoso, por exemplo, para estudarmos a 

história do jornal Correio do Povo. Vamos procurar desde sua criação estabelecer a relação do 

grupo Caldas Júnior com a produção cultural no Estado para entender o processo que culmina 

na concepção do Caderno de Sábado. Também vamos procurar demonstrar a importância 

desse suplemento como espaço de divulgação para autores; principalmente, para a poesia 

produzida no Rio Grande do Sul.  

O quarto capítulo será reservado para aprofundarmos os nossos objetivos. Vamos 

tentar descrever a produção poética que foi catalogada, localizando-a dentro da história da 

literatura regional, brasileira, ou internacional. Assim, vamos procurar relacionar os dados 

obtidos com os possíveis critérios editoriais adotados pelo suplemento na seleção de poesias. 



 

 

2 O ESPAÇO DO ESCRITOR NA IMPRENSA: DO SÉCULO XIX ATÉ OS 

SUPLEMENTOS DOS ANOS 1950 

 

 O escritor sempre se fez presente nas páginas dos jornais. Travancas (2001) aponta 

que a literatura influenciou bastante a linguagem do jornalismo em seus primórdios. Costa 

(2005) afirma que o maior bem para um escritor é seu nome e que sua maior necessidade é de 

visibilidade. O jornalismo e a imprensa, muitas vezes, serviram de veículo para projetar essa 

visibilidade, oferecendo o registro histórico para a construção desse nome. Neste primeiro 

capítulo, procuraremos mapear um pouco dessa trajetória; partindo do século XIX e seus 

rodapés literários, até a consolidação do modelo de suplementos literários da década de 50 do 

século XX. 

 

2.1 Dos rodapés ao romance-folhetim europeu 

 

Os pés das páginas dos periódicos jornalísticos britânicos do século XVIII eram 

preenchidos com textos ligados ao entretenimento do público consumidor. Chaga (2000) 

observa que os rodapés eram um espaço privilegiado para desenvolver a crítica literária, 

social e cultural, além da discussão política, suprindo a necessidade da intelectualidade. 

Segundo Hohlfeldt (1998), essa seção dos periódicos situada no pé da página foi 

primeiramente o lugar para comentários e crônicas de arte, registros de eventos teatrais, 

literários e políticos recentes. Meyers (1996) chama os rodapés de “espaço vale-tudo”, uma 

vez que suscitavam o uso de toda e qualquer modalidade de diversão escrita; desde anedotas, 

charadas, receitas de cozinha ou de beleza, relatos de crime, histórias de monstros. 

Tais intervenções serviram para quebrar a monotonia e o rebuscamento dos textos dos 

jornais; assim, o espaço inferior das páginas dos veículos era onde o noticiário factual dava 

lugar aos acontecimentos mundanos e literários (SILVA, 1998). Afinal, alguns leitores 

afugentados pela “modorra cinza das páginas dos periódicos” da época tinham um chamariz, 

que Meyers (1996, p. 57) resume como sendo a vocação primeira desse espaço do jornal, 

deliberadamente frívolo. 

O processo de universalização da escola na França, a partir da revolução de 1789, 

potencializou o número de leitores no país, uma vez que o ensino tornou-se público. 

Destinados a atrair o público feminino e uma porção mais jovem dos leitores masculinos, os 

rex-de-chaussée (pés de página) “traziam o comentário leve, malicioso e sentimental que 
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tratava dos temas do dia a dia pelas palavras de um redator com pendores literários” 

(MARTINS, 1972, p. 11). O feuilleton era, antes, um termo genérico, que delimitava um lugar 

geográfico num pedaço de papel. Porém, como Meyer (1996, p. 58) explica, “com o tempo, o 

apelativo abrangente começa a se diferenciar”, o que deixa alguns conteúdos já rotineiros e 

identificáveis ao público. Meyer (1996) ainda cita que, desse modo, criam-se algumas 

distinções, como o feulleiton dramatique (crítica de teatro), littéraire (resenha de livros), 

variété e cosi via. 

Nas redações dos jornais, os jovens com talento para as letras se transformavam em 

escritores, e no rodapé do jornal tinham espaço para escrever de forma mais livre 

(SANTIAGO, 2004). Essa abertura acabou por criar a figura do que Chaga (2000) sintetiza 

como jornalista-cronista-intelectual. Mas foi um avanço causado por dois jornalistas 

franceses que entrou para a história; não pelos seus textos, mas pelo destino que deram à 

literatura no espaço jornalístico. 

Em agosto do ano de 1836, Armand Dutacq publicou o primeiro texto de ficção no 

lugar físico de um jornal. Meyer (1996) aponta que o texto de autor anônimo El lazarillo de 

Tormes ocupava o que era chamado de feulleton na primeira página do jornal Le Siécle. O 

autor ainda afirma que, assim, tem início o jargão “continua no próximo número” (p. 60). 

Em outubro do mesmo ano de 1836, Émile de Girardin introduziu o conceito de 

romance-folhetim nos rodapés do seu jornal Le Presse. Para aproveitar o “intenso gosto dos 

franceses pela prosa de ficção” (LORENZOTTI, 2002, p. 18), o jornalista encomendou a 

Honoré de Balzac um romance que teria cada um de seus capítulos publicados em uma edição 

diferente do jornal, à época. Assim, “La Vieille Fille”  constitui um marco. A sucessiva 

publicação de romances-folhetins criou um padrão. 

 

Como decorrência dessa prática [...] [o romance-folhetim] constituía 
numa narrativa, com enredo a desdobrar-se ao longo de meses, de 
modo a garantir o interesse do leitor. [...] Suas características seriam 
reconhecidas pelo leitor: enredos complexos, grande número de 
personagens, ações eletrizantes, detalhes em torno do passado 
cuidadosamente omitidos pelo narrador até determinado momento 
da ação, uma estrutura montada de maneira a coincidir com um 
efeito de suspense com o final do espaço destinado à narrativa. 
(HOHLFELDT, 1998, p. 3) 
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2.2 O folhetim brasileiro 

 

O tratamento de temas culturais na imprensa brasileira foi influenciado diretamente 

pelas fórmulas descritas acima e praticadas na França. O jornal Variedades (1812), por 

exemplo, foi definido por Nélson Werneck Sodré (1998, p. 30) como “ensaio frustrado de 

periodismo de cultura”, uma vez que “tinha o objetivo de divulgar discursos, história antiga e 

moderna, trechos de autores clássicos e até anedotas”. Entretanto, “sua feição ainda não se 

definia e ela estava a serviço de objetivos políticos, prioritariamente, e também culturais” 

(TRAVANCAS, 1997, p. 43). Detectamos, assim, a abertura de espaço reservado para as 

letras e entretenimento. 

No período do Segundo Reinado, surgem os folhetins brasileiros que "misturavam 

crítica literária, divulgação de eventos e publicação de romances em capítulos. Entretanto, os 

assuntos culturais também tomavam espaço em outras seções, dedicadas em geral às letras e 

às artes” (LORENZOTTI, 2002, p. 18).  

Cabe ressaltar que foi o Jornal do Commércio (1827) o primeiro veículo brasileiro a 

publicar folhetins. Meyer (1996, p. 32) relata que, em 31 de outubro de 1838, uma nota de 

rodapé chama a atenção dos leitores para “o acontecimento do dia: a publicação do primeiro 

capítulo de ‘linda novela, O Capitão Paulo, novela de Alexandre Dumas, traduzida por J. C. 

Muniz’”. Travancas comenta que se inicia nesse período uma nova fase na história da 

imprensa brasileira, que deixava de ser essencialmente política e polêmica para tornar-se mais 

literária e mundana.  

 

Poder-se-ia afirmar que este período é caracterizado como literário 
por três aspectos: pelo fato de publicar nas páginas dos diários da 
época romances e folhetins; por apresentarem os diários um estilo de 
escrita que ainda não possuía objetividade e concisão do jornalismo 
do século XX; e por divulgarem e estimularem os jornais a produção 
literária, brasileira ou não. (TRAVANCAS, 1997, p. 44) 

 

Hohlfeldt (1998) diz que o folhetim impõe-se como o principal modo de publicação do 

romance, ao mesmo tempo em que dá apoio indispensável ao jornal. Em um país com índice 

de analfabetismo elevado, era difícil consolidar um mercado editorial, de modo que escritores 

e poetas tinham nos jornais um espaço de sobrevivência e legitimação (GADINI, 2003). 

 

As histórias seriadas foram um meio de popularização da leitura no 
Brasil, já que desenvolveram a prática de ler jornal. A principal 
consequência desse hábito foi uma elevação na venda dos jornais, 
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tendo muitas vezes o folhetim como principal atrativo para os 
leitores. Aproveitando essa repercussão, o espaço dos rodapés 
abrigou textos históricos, ensaios filosóficos e contos de autores 
nacionais e locais. (CARDOSO, 2009, p. 28) 

 

A introdução de romances seriados na imprensa abriu caminho para autores que se 

tornaram cânones da literatura nacional como Joaquim Manuel de Macedo, José de Alencar, 

Manuel Antônio de Almeida, Machado de Assis e Lima Barreto. A presença de escritores nas 

páginas dos jornais estrutura o vínculo entre o campo literário e o campo do jornalismo no 

decorrer da história da cultura brasileira. Essas relações, que perpassam o curso da imprensa 

nacional, segundo Faro (2007), transformaram o jornalismo cultural em um espaço de 

reflexão pública. No início, essa reflexão é feita principalmente através da crítica literária. No 

entanto, ao longo do tempo o jornal se consagra como “esfera pública da reflexão intelectual” 

(p.11) em geral, a partir das possibilidades permitidas pela produção artística – que começa a 

ocupar espaço nos periódicos. 

Segundo Costa (2005) os jornais se alimentavam de uma crescente população de 

jovens literatos sem dinheiro, mas que eram incentivados pela valorização social da figura do 

escritor. Travancas (1997) demarca o aparecimento no Brasil das figuras do jornalista e do 

escritor nos folhetins cariocas do século XIX. “O primeiro como um personagem novo, 

identificado com a modernidade, e o outro como uma mistura de jornalista e homem das 

letras, pela primeira vez assalariado na função das letras” (TRAVANCAS, 1997, p. 44). 

Hohlfeldt (1999) salienta que muitos escritores sobreviviam do jornalismo, enquanto 

desenvolviam suas obras; e que, inclusive, o jornalismo influencia na característica da 

literatura, uma vez que precisavam desenvolver diferentes técnicas narrativas e incluir novos 

assuntos em seus relatos. Travancas (1997) usa o exemplo de Machado de Assis para ressaltar 

que o exercício da prática em jornais teve um importante impacto na sua relação com a 

escrita, aprimorando o seu texto. 

 

2.3 O escritor se adapta ao formato jornalístico 

 

Na primeira metade do século XX, a indústria jornalística fez parte do sistema literário 

nacional, ao assegurar a visibilidade ao mercado editorial e muitos autores (GOLIN e 

CARDOSO, 2010). Nesse período, os jornais passam por inúmeras transformações. “Nossos 

jornais, banhando-se na experiência da objetividade e dependendo diretamente do noticiário 

telegráfico, apreenderam um novo estilo, seco e forte, que já não tinha qualquer ponto de 
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contato com o beletrismo” (DINES, Alberto. apud TRAVANCAS, 2001, p. 18). Se por um 

lado, como explicita Cardoso (2009), a partir de 1900, com as inovações propiciadas pelas 

novas tecnologias de impressão, as revistas literárias ilustradas começaram a abrir um novo 

caminho para literatura, por outro, os jornais, como salienta Travancas (1997), abrem espaço 

para notícias e reportagens, diminuindo o espaço das letras.  

Golin e Cardoso (2010) apontam elementos que modificaram a presença da literatura 

no jornalismo e que resumem a trajetória dos escritores e críticos no início de século XX:  

 

... a decadência do folhetim, sua evolução para a crônica de apenas 
um assunto e, em seguida, para a reportagem; o emprego mais 
generalizado da entrevista; a tendência para o predomínio da 
informação sobre a opinião; e o crescimento de temas até então 
secundários, como a polícia, esportes e o mundanismo. Aos homens 
de letras, mais do que artigos de caráter restrito e específico, a 
imprensa demandou textos mais objetivos, notícias, reportagens, 
entrevistas. A crítica literária orientou-se para os lançamentos do 
momento. (GOLIN; CARDOSO, 2010, p. 188) 

 

A partir desse momento histórico, a imprensa encara a notícia como o produto mais 

importante do jornal; e o principal trabalho do jornalista transforma-se na busca de notícia, 

além de sua redação e/ou produção, como salienta Travancas (1997). Costa (2005) aponta a 

introdução da pirâmide invertida, na metade do século XX, como exemplo do enquadramento 

do estilo jornalístico à busca da objetividade: 

 

Ao longo do século XX, esse conceito de realismo jornalístico, 
baseado numa verdade oferecida pelos fatos, seria minado pela 
propaganda política fascista (que mostrava como era possível 
manipular qualquer fato), pelas teorias freudianas (que demonstrava 
o quanto o inconsciente influenciava nossa interpretação de mundo), 
pelo relativismo cultural e até mesmo pela própria capacidade de 
simulação da literatura naturalista-realista. Considerado ingênuo, 
seria gradativamente substituído pelo [jornalismo] da objetividade, 
cuja proposta era de que os jornalistas passassem a seguir um 
método científico de apuração. A partir de então, “a educação 
jornalística deveria ter como ponto central o estudo da prova e da 
verificação”. (COSTA, 2005, p. 125) 

 

Podemos, assim, caracterizar certa dicotomia no que tange à construção dos textos 

jornalísticos e literários. Lorenzotti (2002) salienta que, no jornalismo, a introdução de 

técnicas como lead e os cinco W (what, who, when, where, how, why) mudaram a visão da 

profissão em relação à escrita, transformando o acontecimento, o fato no objeto central da 

matéria impressa, o que coloca o texto jornalístico no que Travancas (1997, p. 49) denomina 
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“camisa de força”. Já em relação aos textos literários, a autora diz que, embora seja difícil 

defini-los, há menos limites quanto à inovação de linguagem e que “esse texto está associado 

ao domínio da arte, podendo (ou não) proporcionar prazer estético em quem entra em contato 

com ele”, o que deixa o autor com maior liberdade para exercer a construção do texto (1997, 

p. 50). 

 
2.4 A gênese dos suplementos culturais nos anos 1950: contexto histórico 

 

Abreu (1996) ressalta que o jornalismo de opinião, de influência francesa e dominante 

nos primórdios da imprensa brasileira, foi gradualmente substituído pelo modelo norte-

americano, de um jornalismo que privilegia a informação e a notícia e que separa o 

comentário pessoal da transmissão objetiva da informação. A crescente influência 

estadunidense no Brasil já no século XX fez surgir os suplementos culturais, coincidentes 

com a regionalização da imprensa brasileira, o surgimento de novos jornais no Rio de Janeiro, 

São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Bahia ou Paraíba, possibilitando uma espécie de 

articulação nacional que passa a (re)pensar o país e sua produção cultural, como explicita 

Hohlfeldt (1996). Para entendermos as mudanças que deram abertura para o crescimento dos 

suplementos de cultura – novo espaço para a literatura dentro dos jornais; no Brasil, é preciso 

entender as transformações que a nação enfrentava na época. Afinal, como afirma Sodré, “o 

desenvolvimento da imprensa no Brasil foi condicionado ao desenvolvimento do país” (1966, 

p. 394).  

Nos anos 1950, Juscelino Kubistchek em sua campanha para a presidência do Brasil 

resumiu um sentimento que tomava conta da nação. O então candidato queria demonstrar toda 

sua ânsia desenvolvimentista no slogan “50 anos em 5”. Os processos de urbanização e 

industrialização levaram o país à modernização.  

Lorenzotti (2002) resume bem as características da época quando diz que o plano de 

metas do governo Juscelino Kubitschek cumpria o objetivo de implantar no Brasil os setores 

industriais mais avançados, da indústria química pesada e da farmacêutica à automobilística e 

naval, além do aço, petróleo e energia elétrica. A grande meta a ser atingida no país era o 

desenvolvimento econômico. Em consequência, entre os anos 1950 e o fim da década de 

1970, o Brasil já havia construído uma economia moderna, embora desigual. Isso favorecia a 

nova classe média, que desfrutava das novas benesses do consumo. 
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Ao contextualizar culturalmente o período, Abreu (1996) afirma que a arquitetura de 

Lúcio Costa e Oscar Niemayer procurou novos traçados, novas cidades, dando ao país, 

inclusive, uma nova Capital (Brasília). Aparece uma geração de músicos e cantores que 

captam influências do jazz e do Beebop estadunidense encorpando o antigo samba com 

diferentes formas de interpretação e arranjos para desenvolver a Bossa Nova. Cardoso (2009) 

lembra as companhias Atlântida e Vera Cruz, que produziam cinema de acordo com o modelo 

comercial americano. No mesmo período, Anselmo Duarte e outros diretores vinculados ao 

Cinema Novo faziam filmes mais autorais, apresentando e debatendo os problemas sociais e 

políticos do país numa nova linguagem cinematográfica, que levava o espectador à reflexão 

sobre estes problemas (ABREU, 1996). Também o teatro brasileiro se renovou na temática 

social e política, na linguagem e com um novo time de autores e atores. Foram fundados, 

como observa Ortiz (1994), o Museu de Arte de São Paulo (1947), o Museu de Arte Moderna 

(1948) e o Teatro Brasileiro de Comédia (1948) e se realizou a primeira edição da Bienal de 

Arte (1951), demonstrando a efervescência cultural da capital paulista. A poesia conheceu 

desdobramentos significativos – da chamada “geração de 45” chegou-se ao concretismo e à 

poesia engajada politicamente; o romance regional, que conheceu seu apogeu nos anos 30 e 

40, se atualizou e sofisticou, e a tendência a uma literatura mais introspectiva de análise 

psicológica se firmou. 

Lorenzotti (2002) aponta também como um fator importante o interregno de 

democracia política como fator para tamanha prolixidade cultural, uma vez que o país havia 

acabado de sair do Estado Novo de Getúlio Vargas. Afinal, como aponta Abreu (2002), com o 

aumento da publicidade, a imprensa necessitava menos de favores do poder público. 

 

A Imprensa, antes dos anos 50, dependia dos favores do Estado, dos 
pequenos anúncios populares, ou domésticos – os classificados – e 
da publicidade das lojas comerciais. Foi exatamente a partir daí, no 
segundo Governo Vargas (1950 – 1954), que o processo de 
industrialização do país se tornou mais visível e, no Governo 
Kubitschek (1956 – 1960), mais acelerado e irreversível. Com a 
maior diversificação da atividade produtiva trazida pela indústria, 
começaram os investimentos de peso em propaganda e surgiram as 
primeiras grandes agências de publicidade. Era preciso, agora, 
anunciar produtos como automóveis e eletrodomésticos, além de 
produtos alimentícios e agrícolas. Em pouco tempo, os jornais 
passaram a obter 80% de suas receitas de anúncios. A ocupação de 
espaços pela publicidade passou a ser calculada por uma tabela em 
centímetros de coluna ou em frações de tempo no rádio e na 
televisão. A publicidade também obrigou os jornais a se preocupar 
em aumentar sua circulação, já que as agências preferiam entregar 
seus anúncios aos veículos de maior tiragem, que cobrissem as 
maiores áreas do território nacional. (ABREU, 2002, p. 9) 
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Esses fatos que marcaram o campo da produção cultural, segundo Cardoso (2009), 

ajudaram a estabelecer um mercado de consumidores desses produtos e, consequentemente, 

uma possibilidade de aumentar a circulação dos jornais diários. Enfim, produziam-se bens 

culturais e havia leitores em potencial para um conteúdo de melhor qualidade e profundidade 

num cenário de expansão econômica que permitia novos investimentos. O constante 

crescimento do mercado consumidor fez com que esse espaço começasse a ser dividido por 

jornalistas e escritores; diferentemente da estrutura acadêmica das revistas literárias da época, 

originárias especialmente dos cursos de Direito, como observa Lorenzotti (2002). 

 

2.5 Reformas na imprensa e a consolidação de um espaço específico para a cultura 

 

Como já vimos, a introdução de novas técnicas na prática jornalística teve forte 

influência também no conteúdo que era publicado. De tal modo que, concomitantemente com 

a entrada da lógica de mercado, começaram, também, a renovação no estilo de jornalismo 

produzido. Alguns exemplos, como o uso do lead e o emprego de uma equipe de copidesque, 

instrumentos hoje comuns em qualquer redação ou faculdade de comunicação, colocaram, na 

época, os jornalistas do Diário Carioca na linha de frente da inovação e na formação de novos 

quadros para a imprensa, por exemplo (ABREU, 1996). Foram também tempos de criação de 

jornais como a Última Hora (1951) e Tribuna da Imprensa (1949), que introduziram novas 

técnicas de apresentação gráfica e inovações na cobertura jornalística, renovando a linguagem 

empregada.  

 

Esse movimento de mudanças surgiu em parte sob influência da 
imprensa norte-americana, como mostra o estudo de Lins da Silva 
(1991). De acordo com este autor, as inovações introduzidas no 
jornalismo brasileiro a partir da década de 50 se fizeram sob a égide 
de alguns dos jornalistas que vieram dos Estados Unidos durante os 
anos 40, como Pompeu de Souza, Danton Jobim e Samuel Wainer. 
Os dois primeiros iriam levar sua experiência para o Diário Carioca 
e o segundo para a Última Hora. Já no final dos anos 50, Alberto 
Dines introduziu muitas idéias no Jornal do Brasil, como resultado 
de sua passagem pelo Los Angeles Times. (ABREU, 1996, p. 15) 

 

Esse processo acabou se refletindo nos espaços reservados para cultura. Nadja 

Miranda (2005) declara que, sendo o jornalismo cultural uma área de especialização, ele se 

realiza sob as mesmas circunstâncias e influências do jornalismo geral, refletindo momentos 
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econômicos e políticos, por exemplo. Abreu (1996) observa que as páginas ou encartes 

femininos foram a origem de alguns suplementos literários da época. Os espaços destinados 

para a vida familiar nos periódicos – como receitas culinárias, moda, assuntos infantis – 

abriam espaço para a literatura, uma vez que a mulher era a grande consumidora da produção 

literária, de poesias, crônicas, romances.  

Em 1956, comenta Abreu (2002), o Jornal do Brasil, que durante muitos anos foi tido 

como um "boletim de anúncios", deu início à sua reforma com a criação do suplemento 

Dominical, o SDJB, que tinha à frente Reynaldo Jardim. O SDJB recebeu colaborações de 

poetas, escritores, artistas plásticos, todos jovens de vanguarda ligados ao movimento 

concretista, e seu sucesso foi tal que a direção do jornal decidiu aprofundar a reforma, 

trazendo, para coordená-la, Odylo Costa Filho; ato que teve grande impacto sobre as 

transformações subsequentes na imprensa brasileira. Abreu (1996) comenta que a reforma no 

JB introduziu inovações no modo de “se fazer jornal”. Miranda comenta os reflexos dessa 

mudança na cobertura cultural: 

 

Os cadernos diários de cultura assumem a dimensão de um espaço 
especializado do conhecimento, inclusive no contexto de mudanças 
operadas na estrutura das próprias redações e na articulação das 
editorias de texto e arte. Enquanto expressão do jornalismo diário, 
eles tanto sumarizam o conjunto de manifestações culturais que se 
amplificam na própria indústria cultural da qual são parte integrante, 
quanto são subordinados à rotinização produtiva das empresas. 
Como área especializada, esses cadernos representam a possibilidade 
de reflexão das manifestações artístico-culturais e, embora 
sintonizados com a atualidade, operam com critérios de 
noticiabilidade próprios, distintos daqueles utilizados pelas páginas 
do jornalismo cotidiano. Todos esses aspectos repercutem na prática 
jornalística de produção das notícias culturais, determinando assim 
suas características mais notórias. (MIRANDA, 2005, p. 83) 

 

Em São Paulo, a figura de Antônio Cândido de Mello e Souza foi central na 

reformulação dos suplementos literários da época. Crítico dos jornais Folha da Manhã (1943-

45) e Diário de São Paulo (1945-47), nos quais manteve um rodapé semanal com o título 

“Notas de Crítica Literária”, Cândido usou sua experiência para reformular a sessão cultural 

do jornal Estado de S. Paulo, transformando-a em um suplemento. Lorenzotti (2002) ressalta 

que o Suplemento Literário viria a ser considerado, décadas depois, o modelo de todos os 

cadernos culturais que o sucederam: uma publicação destinada ao intelectual de formação 

humanística, que não tomava partido em polêmicas, não constituía "panelas" e primava pelo 

rigor conceitual da crítica. Lorenzotti (2002, p. 60) ressalta que o projeto original pretendia 
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ser uma “pequena revista de cultura”, com “matéria leve, curta e informativa” e “matéria de 

peso”, “remuneração condigna do trabalho intelectual e obedecendo a um planejamento 

racional”, cuja atmosfera seria de “objetividade e largueza intelectual, rejeitando os 

preconceitos literários”. O autor destaca ainda que além de um espaço para a reflexão 

intelectual, a divulgação de autores – tanto novos, quanto consagrados – era um dos pilares do 

suplemento. 

Os suplementos cumpriam aquilo que Hohlfeldt (1996) definiu como uma das funções 

básicas do jornalismo: a historicização e a formação de uma fonte primária para a futura 

consulta do leitor interessado. Sob a mesma ótica, Faro (2007) também pensa o jornalismo 

cultural, para além de sua dimensão informativa e mercadológica, como uma instância de 

categorias valorativas e históricas, negociadas entre os vários sujeitos que a produzem. Faro 

(2007) define: 

 

... a identidade epistemológica do jornalismo cultural como um 
terreno contraditório e complexo: de um lado, trata-se de uma 
instância da produção jornalística reiterativa dos signos da cultura de 
massa, espaço em que se torna possível sua verificação como 
produto mercadológico e disseminador dos padrões da indústria 
cultural; de outro, como uma outra instância, a do trânsito de 
produção e reflexão contra-hegemônica, cuja identificação escapa à 
lógica linear das relações discursivas consagradas nos demais setores 
da produção jornalística e cuja incidência reflete os contextos 
político-ideológicos que cercam, em cada situação histórica, a 
prática dos profissionais da imprensa. (FARO, 2007, p. 9) 

 

A criação do suplemento literário vem a ser uma resposta à necessidade da sociedade 

da época. Silviano Santiago (2004) observa o processo de separação do jornalismo cultural do 

corpus do jornal quando diz que:  

 

Vale a pena deter-se um minuto na lógica do 'suplemento'. 
Complemento é parte de um todo, o todo está incompleto se falta o 
complemento. Suplemento é algo que se acrescenta a um todo. 
Portanto, sem o suplemento o todo continua completo. Ele apenas 
ficou privado de algo a mais. A literatura (...) passou a ser esse algo 
a mais que fortalece semanalmente os jornais, através de matérias de 
peso, imaginosas, opinativas, críticas, tentando motivar o leitor 
apressado dos dias da semana a preencher o lazer do weekend de 
maneira inteligente. O suplemento tem também a sua raiz fincada no 
emprego do tempo burguês: a notícia que transmite a ação ocupa o 
burguês durante os dias de trabalho, enquanto a matéria literária que 
reclama o tempo da contemplação o envolve durante os dias de 
lazer. (SANTIAGO, 2004, p.161) 
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Por estarem mais relacionados, no Brasil, com o tempo relativo ao descanso e lazer, 

para Nélson Wernek Sodré este fato indica que a literatura e a arte eram vistas como algo 

acessório, pois “com a trégua no trabalho, é possível cuidar de alguma coisa sem importância, 

gratuita, fácil e vazia” (SODRÉ, 1957 apud ABREU, 1996, p. 20). Entretanto, os 

suplementos, ao serem publicados durante o fim de semana, atingiam um número maior de 

leitores, já que as edições dominicais são as mais lidas no Brasil. Desse modo, pode-se dizer 

que, ao contrário do que afirma Sodré, a edição desses suplementos aos domingos indicava a 

intenção de promover e divulgar a literatura e a arte (ABREU, 1996). 

Affonso Romano de Sant’Anna (2001) define seis características comuns a todos os 

suplementos: 

  

[1-] eram dirigidos por escritores, e não por jornalistas e 
comunicólogos; 
[2-] publicavam poemas e contos; 
[3-] publicavam críticas e ensaios, e não o que hoje se chama 
vagamente de resenhas; 
[4-] centravam-se, sobretudo, na literatura brasileira; 
[5-] os suplementos apoiavam-se basicamente em textos e não 
abriam, como hoje, tanto espaço para fotos e ilustrações; 
[6-] neles, em geral, havia pelo menos um grande crítico responsável 
pela chamada “crítica de rodapé”. Isto era uma tradição desde o 
tempo em que, nos anos 20, Alceu Amoroso Lima, em O Jornal, era 
o arauto do modernismo. Por sua vez, Álvaro Lins, que reuniu suas 
críticas em uma dezena de volumes, exercia esse papel no Correio 
da Manhã. E nos anos 60, a seção de crítica aí era um revezamento 
semanal entre Fausto Cunha e Fábio Lucas. Pelo Diário de Notícias 
passaram nessa função Mário de Andrade, Sérgio Buarque de 
Holanda e Guilherme Figueiredo. (SANT’ANNA, 2001, apud 
CARDOSO, 2009, p.34-35) 

 

Com relação aos temas tratados, Abreu (1996, p.34), após sistemática leitura dos 

suplementos dos anos 1950, separou em três grandes grupos os textos publicados: “literários, 

dominante em todo período; o dos temas culturais e históricos, que tiveram ampla divulgação; 

e o dos temas políticos, que ocuparam pequeno espaço nos suplementos”.  

 

2.6 A predominância da literatura nos suplementos 

 

Abreu (1996) relembra que os suplementos se estruturaram em torno da divulgação de 

poesias, crônicas, ensaios e crítica. Travancas (1997, p. 50) vai mais além quando afirma que 

o suplemento literário foi “a criação de um lugar ‘para o escritor e para a literatura’”. Antônio 

Cândido (1965, p.130) ressalta que "as melhores expressões do pensamento e da sensibilidade 
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têm quase sempre assumido, no Brasil, forma literária". Ao somarmos os comentários citados 

acima de Travancas e Cândido podemos chegar à conclusão sobre a importância dos 

suplementos em seu papel de divulgador da produção literária.   

Os suplementos culturais, segundo Abreu (1996), ao lado de cafés, salões, revistas 

literárias e editoras, permitiram a estruturação do campo intelectual ao formarem redes de 

sociabilidade. Travancas (2001, p.124) pondera que havia uma “ênfase nas relações sociais” 

nas escolhas de colaboradores, mas que “o que era levado em conta eram critérios de 

competência e conhecimento do tema tratado”, além de “notoriedade e domínio da escrita”. 

Abreu (1996) destaca que “os suplementos foram um espaço público que acolheu diversas 

linguagens, abrigou os mais significativos nomes da geração de escritores, poetas, contistas, 

ensaístas e críticos”, abrindo espaço também para intelectuais de ciências humanas que não 

tinham aceitação da universidade brasileira. 

Hohlfeldt (1996) ressalta a importância dos suplementos como porta de entrada para 

novos escritores, pois o primeiro registro, avaliação ou aval podem ser definitivos e 

determinantes na carreira do estreante. Abreu (1996) também vê os suplementos como forma 

de inserção dos jovens num mundo literário através de uma indicação de amigo, parente ou 

conhecido que o pusesse em contato com um escritor conceituado que colaborasse em 

suplementos. Hohlfeldt crê “firmemente que a primeira crítica ou a primeira resenha têm 

papel fundamental num processo de criação artística. O registro e a análise inicial do processo 

de surgimento de um artista, por exemplo, são daquelas matérias jornalisticamente mais 

importantes e culturalmente de maior durabilidade que se pode imaginar” (HOHLFELDT, 

1996, p.60). Um texto da Folha da Manhã, extraído da época, reforça esse pensamento: 

 

As páginas literárias dos jornais diários são a única maneira de um 
escritor estreante ganhar dinheiro com o que escreve. As revistas 
literárias escasseiam, muitas delas levam anos sem aparecer. As 
revistas dos moços, quase sempre de vida efêmera, mesmo que 
cheguem a nível elevado, não conseguem pagar seus colaboradores. 
As casas editoras queixam-se de crise e não se arriscam a lançar um 
nome desconhecido. Só ficam mesmo os suplementos. (Folha da 
Manhã – 1/1/1950, apud ABREU, 1996, p.25) 

 

Travancas (2001) aponta os jornais como um sinônimo de prestígio, afirmando que 

isso legitima um intelectual da academia para um público maior. Abreu (1996) corrobora com 

essa opinião e afirma que a colaboração nos suplementos serviu para alguns como 

instrumento de reconhecimento social; salientando que, muitas vezes, permitiu a seus 

colaboradores acesso à universidade, a cargos públicos, a editoras e à política; acolhendo 
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também aqueles que não tiveram o reconhecimento universitário e que só podiam se 

comunicar com o público através desse veículo.  

Os suplementos, como veículos do jornalismo cultural, brotaram em uma época em 

que há uma proliferação de agentes culturais e uma busca pelos mesmos; assim, Travancas 

(2001) os aponta como forma de estabelecer prestígio também aos jornais. Cardoso (2009) 

percebe que a concentração do conteúdo cultural, que até então aparecia em diversas páginas 

dos periódicos, em um caderno especial dá a ideia ao leitor de que o jornal dedica um espaço 

maior a esses assuntos, além de esse encarte conceder uma visibilidade maior para os temas 

culturais. Mesmo que frequentes os casos de suplementos literários deficitários – sem que a 

receita de publicidade cobrisse os custos de sua produção –, a “relação custo-benefício para 

um jornal, assim como para uma sociedade, não se mede apenas pelo seu valor financeiro. É 

como se o jornal se valorizasse na valorização de seu leitor” (TRAVANCAS, 2001, p. 36). 



 

 

3 O CADERNO DE SÁBADO NA HISTÓRIA DO CORREIO DO POVO 

 

Este capítulo servirá para entendermos a trajetória do jornal Correio do Povo até a 

criação do Caderno de Sábado. A importância do estudo da história do periódico do grupo 

Caldas Júnior será elucidada pelo seu constante contato com o mundo cultural do Rio Grande 

do Sul. Vamos procurar, também, caracterizar a criação do Caderno de Sábado. Assim, 

entenderemos a importância e a legitimidade que o suplemento possuía.  

 

3.1 O nascimento do Correio do Povo: contexto histórico 

 

O desenvolvimento econômico-social no Rio Grande do Sul na segunda metade do 

século XIX permitiu a criação de um jornalismo literário independente. Rüdiger (1993) 

destaca que a sociedade da época possuía novas necessidades culturais. A fundação do 

Partenon Literário em 1868 pode ser entendida como um exemplo de uma camada intelectual 

da sociedade que possuía preocupações com a cultura, as ciências e a humanidade. Sérgio 

Dillenburg (1987) relata que uma das razões para a criação da Sociedade do Partenon foi 

estimular e divulgar a produção literária; ressalta, ainda, que no primeiro número da Revista 

do Partenon Literário, Apolinário Porto Alegre, em um artigo, defende a liberdade de 

imprensa. 

A ascensão dessa parcela da população estimulou “a procura por material de leitura e 

atualidade” (RÜDIGER, 1993, p.49). O desenvolvimento econômico vigente permitiu aos 

tipógrafos da época buscar auxílio em comerciantes e negociantes locais para suprir tais 

demandas. Assim, aparece no Estado esse modelo de “imprensa noticiosa e que almejava a 

imparcialidade” (CARDOSO, 2009, p.39). 

Dentro deste contexto, em 1895, começa a circular o Correio do Povo. O seu 

surgimento só foi viável porque fora baseado em um regime empresarial, onde os anunciantes 

e a publicidade geraram a fonte para possibilitar a sua circulação. O Correio do Povo tornou-

se um marco na transformação dos jornais em empresas.  

 

Ou seja, quando os pequenos negócios entre tipógrafos, jornalistas e 
comerciantes, geralmente de caráter diletante para seus 
financiadores, transformaram-se em empreendimentos com 
finalidade lucrativa declarada e manifesta, cujos rendimentos eram 
reinvestidos capitalisticamente no próprio negócio. O Correio do 
Povo foi o primeiro jornal a tomar esse rumo, que possibilitou à 
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imprensa noticiosa vencer seus obstáculos e constituir um novo 
regime jornalístico no Rio Grande do Sul. (RÜDIGER, 1993, p.60) 

 

Galvani (1994) relata uma conversa em que Francisco Antônio Vieira Caldas Júnior 

teria dito a Mário Totta que queria “fundar em Porto Alegre um jornal diferente de todos que 

temos tido até aqui”. Ambos, ao lado de José Paulino Azurenha iniciaram o Correio do Povo. 

Em seu primeiro editorial, escrito por Caldas Junior, o jornal é idealizado: 

 

O Correio do Povo será noticioso, literário e comercial, e ocupar-se-
á de todos os assuntos de interesse geral, obedecendo à feição 
característica dos jornais modernos e só subordinando os seus 
intuitos às aspirações do bem público e do dever inerente às funções 
de imprensa livre e independente. (GALVANI, 1995, p.47) 

 

 Esse novo regime jornalístico, segundo Rüdiger (1993), de uma racionalidade 

mercantil, se confunde com a história do Correio do Povo. Ao lado do Diário de Notícias 

(1925-1979), o CP foi a vanguarda do jornalismo praticado no Rio Grande do Sul, “seja pelos 

moldes capitalistas de sua organização empresarial seja pelo novo conceito jornalístico”, a 

partir da segunda década do século XIX (RÜDIGER, 1993, p.63).  

 

3.2 O compromisso com a cultura ao longo da trajetória do periódico 

 

“A relação de proximidade da empresa Caldas Júnior com o jornalismo de cultura e 

variedades é uma de suas características marcantes” (CARDOSO, 2009, p.40). As páginas do 

periódico concentraram debates sobre inúmeras expressões de cultura. Cardoso (2009) relata 

as discussões sobre a bandeira e o hino do Brasil, em 1905, por exemplo. Ou mesmo o debate 

sobre os espaços públicos da sociedade, como o acolhido pelas páginas do jornal sobre a 

remodelação da Praça XV, no centro de Porto Alegre; ou, ainda, o acompanhamento do 

surgimento das salas de cinema na cidade.  

As primeiras sessões de cinema, inclusive, foram divulgadas pelo jornal. Galvani 

(1995) comenta que – desde as primeiras edições – José Paulino Azurenha usava o codinome 

“Léo Pardo” para assinar uma coluna intitulada Semanário, aonde anunciava as sessões de 

cinematógrafo no Theatro São Pedro.  

O Theatro São Pedro, aliás, seria auxiliado pelo jornal. Quando da necessidade da 

compra de um novo piano para a instituição, foi desenvolvida uma campanha prevista para 

arrecadar os fundos necessários em um ano. Entretanto, com a presença e influência do jornal, 
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em “apenas cinco meses, o piano estava comprado, instalado e sendo inaugurado”, destaca 

Gastal (1996, p. 258), dizendo que isso só era possível “porque o apoio do jornal era irrestrito, 

não visava obter lucro, mas apenas atingir o objetivo proposto”. 

Sob a justificativa de “status, imagem e prestação de serviços à comunidade” 

(GALVANI, 1995, p.198), o Correio do Povo já havia adquirido, no início do século XX, um 

piano para o salão nobre do jornal, que também contava com uma grande novidade para a 

época: um gramofone importado dos Estados Unidos. “Por lá passavam todos os artistas que 

depois se apresentariam em Porto Alegre, principalmente no Theatro São Pedro” 

(CARDOSO, 2009, p.42). 

 

No salão nobre do Correio do Povo, realizaram-se audições de 
notáveis ‘virtuoses’ do canto e da música, quando em visita a Porto 
Alegre. Diversos intelectuais pronunciaram conferências naquele 
recinto, que se tornou o ‘foyer’ dos nossos homens de letras e de 
arte, quando não existiam os institutos que surgiriam mais tarde. 
(GONZAGA, 1944, p. 51) 

 

As páginas do periódico serviram, ainda que indiretamente, para a criação do Instituto 

Musical de Porto Alegre.  

 

A instituição mais tarde tornar-se-ia o Conservatório de Música e 
passou a integrar posteriormente o Instituto de Artes da UFRGS. 
Isso se deve principalmente à presença no jornal do médico e 
musicista Olinto de Oliveira – que assinava críticas musicais com o 
pseudônimo “Maurício Boehm”. (CARDOSO, 2009, p.41) 

 

Já o Instituto de Belas-Artes de Porto Alegre nasceu do trabalho de uma comissão na 

qual fazia parte Caldas Júnior. Galvani (1995) comenta que seu interesse pelas artes “vinha de 

longa data”. Já Breno Caldas, quando da presidência da companhia, encarregou Oswaldo 

Goidanich para coordenar uma galeria de arte na empresa. Cardoso (2009, p. 42) comenta que 

“além de artistas de renome nacional, o espaço também abrigava mostras de artistas jovens”. 

Cardoso (2009) percebe nesse contato com a comunidade “uma relação bastante forte 

com o campo da produção cultural, o que foi característica do jornal por praticamente toda 

sua história” (p. 43). 
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3.3 As páginas abertas para os escritores 

  

Ao lermos o primeiro editorial do Correio do Povo, vemos que o jornal se coloca 

“aberto a todas as manifestações de pensamento”, deixando suas colunas livres a aqueles que 

quisessem tratar de assuntos de “interesse geral, discutindo idéias e opiniões sobre política ou 

literatura, indústria ou comércio, ciência ou artes” (GALVANI, 1995, p.47-48). Em seu 

primeiro dia de circulação, comenta Galvani, o jornal já circulava com o folhetim do escritor 

gaúcho Oliveira Bello intitulado Os Farrapos.  

Os folhetins sempre tiveram público cativo. Quando da publicação do romance Noites 

Brancas, de Fiódor Dostoievski, em 1910, por exemplo, Galvani (1995) relata que quem 

perdia seu exemplar, corria para a sede para buscar o jornal: “tudo menos ficar de fora de um 

acontecimento cultural daquela ordem”. Cabe ressaltar também a publicação de autores 

internacionais, como o próprio Dostoievski, Alexandre Dumas e Walter Scott, oferecendo ao 

leitor um acesso mais fácil a tais obras. Mas não eram apenas como folhetins as contribuições 

publicadas. Tampouco, eram apenas valorizados autores estrangeiros. 

Galvani (1995) relata que os intelectuais sempre tinham espaço no jornal. A grande 

tiragem do jornal, ainda segundo o autor, democratizava os textos, “publicando artigos, 

contos, crônicas e poemas, sempre abrindo espaço para os melhores valores que surgiam na 

‘província’” (GALVANI, 1995, p. 91). Cardoso (2009) também destaca essa participação: 

 

[O Correio do Povo] foi, desde muito cedo até os anos 1980, um 
reduto de intelectuais no Estado. Nomes de relevância no circuito 
local e nacional prestigiavam suas páginas: Manoelito de Ornellas, 
Moysés Vellinho, Alcides Maya, Augusto Meyer, Raul Bopp, 
Vianna Moog, Mario Quintana, Erico Verissimo, entre outros. 
Quintana, por exemplo, colaborou com o jornal desde quatro de 
fevereiro de 1934 até o seu fechamento temporário em 1984. 
(CARDOSO, 2009, p.40) 

 

Em 1899, o Correio do Povo inaugura a série Poetas do Sul. Ao perceber que o Estado 

possuía um “numeroso grupo de bons poetas”, mas que eram “quase ignorados nos domínios 

da literatura nacional”, o jornal decidiu reservar espaço em suas páginas para esta produção, 

comenta Gonzaga (1944, p. 44), que também ressalta o fato como “um grande serviço que o 

‘Correio’ prestou aos intelectuais do Rio Grande do Sul”. Ao todo, 32 autores foram 

publicados, com dados biográficos e textos. Muitos deles, segundo Gonzaga (1944, p. 44), 

“tiveram a sua época e fizeram um renome literário”. Galvani relata que naquelas colunas, os 

“melhores talentos literários” rio-grandenses encontraram um canal permanente de 
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lançamento e promoção e que, “desde então, não haveria grande, médio, ou modesto escritor 

que não houvesse, de uma forma ou de outra, transitado pelas páginas do Correio” 

(GALVANI, 1995, p. 90-91). 

 

Em outubro de 1968, a Feira do Livro de Porto Alegre, tradicional 
evento literário da capital, escolheu como patrono Francisco Antônio 
Caldas Jr. (1868-1913), fundador do Correio do Povo. A 
homenagem destinava-se sobretudo a seu filho, Breno Caldas, 
poderoso diretor da principal empresa de mídia da época, cujo apoio 
era decisivo para o sucesso de cada empreendimento cultural, da 
compra de um piano novo para o Theatro São Pedro à consolidação 
do Festival de Cinema de Gramado. (GOLIN, 2005, p.141) 

 

3.4 As páginas de variedades 

 

Em 1915, temos o lançamento do Almanaque do Correio do Povo, que continha 

“seções de utilidade geral, informações financeiras, econômicas, as notas de agricultura e, 

sem dúvida, as matérias literárias”. O Almanaque obteve a “melhor resposta possível” dos 

assinantes, leitores e colaboradores do jornal, sendo lançado ao final de cada ano (GALVANI, 

1995, p.212). 

Ao adquirir um novo equipamento de impressão em 1926, pela primeira vez é 

publicado um suplemento dominical ilustrado. O ano de 1929 marca a reformulação do 

suplemento Ilustrado, passando a ser publicado em “tamanho tablóide com oito páginas e em 

papel de melhor qualidade que o do restante do jornal” (CARDOSO, 2009, p.43). Entretanto, 

esse formato mudou inúmeras vezes ao longo dos anos, tendo retornado ao seu formato 

standard cinco meses após, por exemplo. 

Na década de 30, segundo Cardoso (2009, p.43), no Correio do Povo aconteceram 

“três experiências interessantes no que se refere à temática artístico-cultural e de variedades”. 

A primeira foi uma página dedicada às mulheres, que estreou em primeiro de janeiro de 1933. 

Com crônicas, riscos de bordado, vestidos, maiôs e poemas, o espaço levava o nome Femina.  

A segunda foi em 1935, quando as edições dominicais do jornal passaram a circular 

com dois cadernos. Os textos de variedades que não se encaixavam no noticiário “principal e 

sisudo, característico do Correio de então”, eram publicados na “2ª seção”. O caderno 

“batizado pelo diretor Breno Caldas, agrupava os textos de cinema, artes, esportes, uma 

página feminina e pequenos anúncios” (CARDOSO, 2009, p.43). 

A terceira experiência - e a mais duradoura delas - foi a criação, a partir de 1930, de 

um espaço semanal que recebia textos dedicados a temas literários. Contos, crônicas, ensaios 
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e poemas passaram, assim, a ter uma seção exclusiva. Carlos Reverbel assumiu a 

responsabilidade por essas páginas a partir da década de 1950. Segundo Cardoso (2009, p.44), 

“os critérios de escolha do material a ser publicado no jornal estavam sujeitos à periodicidade 

semanal e ao espaço disponível”. Os textos informativos ligados a livros assinados por 

Reverbel, entre 1964 e 1966, circulavam sob a cartola “Bibliografia Sul-rio-grandense”. 

Reverbel, em depoimento à jornalista Claudia Laitano, narra sua experiência a frente da 

seção: 

 

Durante cerca de dez anos, entre os anos 50 e 60, tratei de acomodar 
naquelas duas páginas sabatinas o máximo possível de texto. Para 
aproveitar bem o espaço, eu mandava compor as matérias no corpo 
menor à disposição na oficina. O aspecto final não era muito bonito, 
a leitura era difícil, mas se o assunto era bom e o autor era 
importante eu não resistia à tentação de encaixá-lo nas páginas do 
jeito que desse. Quando as matérias eram muito extensas, eu recorria 
ao expediente para colocar continuações nas páginas finais do jornal, 
no tempo em que isso ainda podia ser feito. Hoje parece óbvio que 
aquilo era um transtorno para o leitor, mas naquela época o que 
contava era a possibilidade de lucrar mais meia página ou até uma 
página inteira de texto. Se o aspecto gráfico deixava a desejar, o time 
de colaboradores era simplesmente notável: Otto Maria Carpeaux, 
Paulo Rónai, Herbert Caro, Carlos Drummond de Andrade, Augusto 
Meyer, Carlos Dante de Laytano, Athos Damasceno Ferreira, Paulo 
Gouvêa, Dyonélio Machado, Walter Spalding, Mario Quintana, só 
para citar os que eu me lembro sem precisar pensar muito. Era um 
trabalho fascinante. Além disso, não havia nada neste estilo sendo 
feito nos outros jornais da cidade na época. Antes de eu assumir essa 
responsabilidade, havia no Correio uma página literária organizada 
pelo Manoelito de Ornellas, mas durou pouco tempo. Mais tarde, no 
final dos anos 60, as páginas que eu organizava deram origem ao 
Caderno de Sábado, do P. F. Gastal, um suplemento de excelente 
qualidade que marcou época no Correio. (REVERBEL; LAITANO, 
1993, p. 153 apud CARDOSO, 2009, p. 44). 

 

Galvani (1995, p. 397) comenta que graças a Reverbel um grande número de 

importantes nomes da literatura rio-grandense foi lançado, além do resgate de nomes como 

Simões Lopes Neto, por exemplo, através de suas pesquisas. Coube também às páginas 

literárias que editava fazer a ponte entre “o passado intelectual e comprometido com as coisas 

do espírito” e os “modernos cadernos” literários. Oswaldo Goidanich retornara ao Correio do 

Povo em 1966 após um período de afastamento para assumir as páginas que antes eram 

responsabilidade de Reverbel.  

Oswaldo Goidanich, anos antes, já fizera parte do jornal e, na época, convidara o 

amigo Paulo Fontoura Gastal para escrever nas páginas do Correio do Povo. Gastal (1996) 

comenta que começou no jornal como colaborador – o que hoje entende-se por free lancer – 
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mas que foi trabalhar no Rio de Janeiro (onde ajudou a criar o projeto do Instituto Nacional do 

Cinema) e em São Paulo.  

Em seu retorno, Gastal assumiu a página social do jornal, “que na época reunia todos 

os assuntos de cultura” e a pedido de Breno Caldas, então presidente do jornal, idealizou um 

projeto de reforma geral para o espaço. Com as diretrizes revisadas pelo “Dr. Breno” – tais 

como tabela de preço para anúncios, espaço nobre na página, diagramação – organizou a 

página (GASTAL, 1966). 

Após a reestruturação da página social, P.F. Gastal reuniu-se com o amigo Goidanich 

e formulou um “projeto básico” para a criação de um suplemento cultural no jornal. Ambos, 

assim, foram responsáveis pela criação do Caderno de Sábado. Entretanto, como Gastal 

(1996, p.299) expõe, teve que “tocar o barco sozinho”, pois Goidanich “tinha mil e uma 

atividades” e abandonou o caderno. 

 

3.5 O editor P.F. Gastal 

 

Cardoso (2009, p.49) declara que “muitas das características editoriais que marcavam 

o Caderno de Sábado deviam-se a seu editor P. F. Gastal”. Tânia Carvalhal (1996, p.15) 

sentencia que no Caderno, “Gastal foi um elemento catalisador e um fator estimulante da vida 

intelectual do Rio Grande”. Ele nasceu em 1922, em Pelotas; cidade que também abrigou seus 

primeiros textos, publicados nas páginas do jornal Diário Popular. O pseudônimo que usava 

para assinar suas colunas, segundo Carvalhal (1996), denunciava sua paixão e indicava sua 

tendência a escrever críticas de cinema: “Écran” (“tela” em francês). Ao chegar a Porto 

Alegre, em 1946, começou a colaborar regularmente com a Revista do Globo até que em 

1949, iniciou suas contribuições ao Correio do Povo.  

Na visão de Tuio Becker, em sua introdução para os textos do livro Cadernos de 

Cinema de P.F Gastal, Gastal, em seus textos, defendia o “virtuosismo do cinema europeu 

com tanta emoção que desanca os filmes hollywoodianos” (apud GASTAL, 1996, p. 7). 

Cardoso (2009) percebe aí um indicativo da visão do jornalista sobre a arte. 

 

É possível perceber, no texto de Gastal, a maneira como percebia as 
expressões artísticas e o papel que atribuía a elas. O cinema, tal 
como as outras formas de arte, deveria contribuir para a “elevação 
cultural” e a “elevação espiritual”, em vez de “deturpar o gosto do 
público”. Percebe-se, portanto, uma noção de cultura como um ideal 
a ser atingido pela elevação do espírito, uma visão semelhante 
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àquela discutida a partir do movimento romântico alemão. 
(CARDOSO, 2009, p. 50) 

 

Galvani (1996, p. 398) comenta que em torno da figura de Gastal “gravitava um 

núcleo intelectual” com “uma longa lista de nomes que brilham no Estado e fora dele” - tais 

como Antonio Hohlfeldt, José Hildebranco Dacanal, Ivo Egon Stigger, Jayme Copstein, 

Liberato Vieira da Cunha, Julio Mariani, por exemplo. Em entrevista ao jornalista Everton 

Cardoso, José Hildebrando Dacanal comenta sobre a influência que Gastal tinha na cena 

cultural da época: 

 

O Gastal era um grande jornalista, um tipo de promoter cultural. Foi 
ele quem disse “publica Dacanal!” e me incentivava. [...] Em 1968 
eu já publicava artigos com alguma repercussão e ele me encorajava. 
[...] A melhor definição para o P. F. Gastal é grande animador 
cultural da época. Ele intuiu e percebeu a união do velho e do novo 
cultural no Rio Grande do Sul. [...] O Gastal fomentou tudo e isso 
representou no Rio Grande do Sul um momento cultural 
extremamente importante (DACANAL, 2008 apud CARDOSO, 
2009, p. 170. 173). 

 

Esse incentivo era destinado, inclusive, a lançar novos escritores e intelectuais. Gastal 

(1996) comenta que essa prática começou quando ainda assinava uma coluna diária sobre 

cinema no jornal Folha da Tarde sob o título de Calvero, dando a jovens um espaço todas as 

terças-feiras para que publicassem resenhas sobre os lançamentos do dia anterior. Cardoso 

(2009) observa que no Caderno de Sábado, Gastal vislumbrava um espaço em que a nova 

geração de escritores e intelectuais sul-rio-grandenses “então em ascensão, iniciantes ou 

mesmo desconhecidos pudessem fazer circular a sua produção”. Também em entrevista a 

Everton Cardoso, o folclorista João Carlos Paixão Cortês comenta a importância da dupla 

fundadora do Caderno de Sábado no início de seu trabalho com pesquisas folclóricas: 

 

O Gastal e o Goidanich me entusiasmaram: “Bota isso no papel. 
Escreve isso, Paixão.” “Não, mas eu não escrevo...” “Mas isso é 
muito interessante!”. Então, a partir daí foi que eu adquiri coragem 
de expor estes temas bem singelos sem a preocupação da literatura 
mais erudita internacional e universal. Quer dizer, abriu o caminho 
para que pudessem ser questionadas coisas íntimas do viver da 
campanha, da roupa, do vestuário, do cantar, das coisas mais 
singelas que o urbanismo não tinha conhecimento e nem julgava 
meritório trazer à tona (PAIXÃO CÔRTES, 2008 apud CARDOSO, 
2009, p.162). 
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Dacanal percebia Gastal como “uma pessoa complicada, emocionalmente, 

pessoalmente, mas era um sujeito de um brilho intelectual e de uma capacidade de visão 

muito grandes” (DACANAL, 2008, apud CARDOSO, 2009, p. 170). 

 

3.6 A gênese do Caderno de Sábado 

 

“Lembram daquela ideia de um suplemento cultural? Podem fazer a partir deste 

sábado” (GASTAL, 1996, p. 259). A frase dita pelo diretor Breno Caldas, segundo Gastal 

(1996), deveria ser compreendida com um “Façam” no lugar do “Podem fazer”. Cardoso 

comenta que, segundo Goidanich, a ordem partira às 11h da manhã de uma quinta-feira; já na 

versão de Gastal, o “pedido” foi feito na quarta-feira. As histórias divergem em pequenos 

detalhes sobre esse início simbólico do Caderno de Sábado, mas todas ressaltam três coisas: 

“o pouco tempo de preparação do suplemento”; “a decisão tomada de última hora”; e o 

“sistema patriarcal do periódico, com decisões centradas no diretor Breno Caldas” 

(CARDOSO, 2009, p. 45, 46). 

Goidanich e Gastal já haviam apresentado um “projeto básico” ao diretor Breno 

Caldas havia algum tempo para transformar as páginas literárias que saiam aos sábados - 

assumidas por Goidanich em 1966 – em um suplemento cultural. Segundo Cardoso (2009, p. 

45), Gastal e Goidanich “planejavam um caderno que fosse mais abrangente em sua temática 

e que servisse de espaço para a circulação e revelação dos valores das artes e das letras sul-

rio-grandenses”.  

Mas pelo pouco tempo que tinham para a execução do projeto, Cardoso relata que 

Goidanich “correu para a redação, conversou com Gastal e, depois de desmanchar as páginas 

literárias que já estavam prontas, montaram a primeira edição” (CARDOSO, 2009, p.45). 

Cardoso (2009) ainda comenta que algumas colunas e seções já tradicionais no Correio do 

Povo que eram publicadas em três editorias (Feminina, Literária e Reportagens) formavam as 

primeiras edições do Caderno de Sábado.  

O periódico já possuía um caderno agrícola em formato tablóide que circulava as 

sextas-feiras, assim, conversaram com o diagramador Júlio Duarte para propor seu projeto no 

mesmo formato. A partir do seu lançamento, em 30 de setembro de 1967, o Caderno de 

Sábado, segundo Cardoso (2009, p.47), possuía regularmente 16 páginas em formato tablóide 

– “em raras ocasiões o número era reduzido a 12, e em números especiais podia passar de 20”.  

Cardoso (2009) descreve o projeto gráfico: 
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No alto da página, o nome do jornal: Correio do Povo, escrito em 
letras maiúsculas. No que seria a linha abaixo dele, da esquerda para 
a direita, apareciam sempre uma epígrafe de duas ou três linhas 
retirada de algum dos textos da edição, o nome do suplemento e um 
Box com sombra contendo a data. Abaixo desse conjunto, um fio 
triplo, separando o cabeçalho do restante da página. 
Nas páginas internas, os fios eram usados para emoldurar alguns 
poemas – e, em poucos casos, notas de redação. As imagens, em sua 
maioria, tinham mais uma função de dar ao suplemento com textos 
longos e pesados um tom mais arejado, ainda que muito discreto. 
Embora em muitos casos as imagens tivessem relação direta com o 
texto, também às vezes eram meramente decorativas. (CARDOSO, 
2009, p.48) 

 

A ausência de publicidade nas páginas do Caderno também é notada. Travancas 

(2001), como já vimos, ressalta que essa relação custo-benefício é analisada pelas 

administrações dos jornais, que se valorizam através da valorização do leitor. Cardoso (2009) 

comenta que essa ausência de anúncios no Caderno de Sábado parece querer mostrar um 

“desinteresse do jornal em ‘tirar proveito’ da cultura”, evitando submetê-la à dinâmica 

comercial. Travancas (2001) comenta que esse é um espaço de prestígio para o jornal e para a 

intelectualidade. Segundo Cardoso (2009), há um reconhecimento também do público, que se 

coloca como “leitor qualificado” e que “coloca o veículo de comunicação numa posição 

educativa semelhante àquela ocupada pelo livro”. Cardoso acredita que o valor atribuído pelo 

leitor ao Correio do Povo funciona como um elogio àquele que ler o jornal, que o vê como 

um “símbolo de cultura” (p. 101). 

Goidanich vê no nome Caderno de Sábado uma escolha óbvia (DILLEMBURG, 

1997). Cardoso (2009) procura explicar: 

 

... a opção deixa muito clara a posição do suplemento: é um caderno 
– portanto à parte do corpo principal do Correio do Povo – e circula 
aos sábados, dia livre da semana que pode ser ocupado pela leitura 
mais extensa e aprofundada. Em algo tão explícito como seu nome é 
possível deduzir a noção de cultura e também o ideal formador do 
suplemento, destinado à ocupação do tempo livre com leitura 
inteligente. Mas a publicação lançada em 1967 não visava somente o 
benefício do leitor. Ela procurava interferir na imagem do jornal em 
que estava encartada (CARDOSO, 2009, p.98). 

 

Os jornalistas da empresa, como vimos, só ficaram sabendo sobre o lançamento do 

caderno com poucos dias de antecedência. O público, então, apenas ao folhear as páginas do 

Correio e perceber sua existência. Segundo Cardoso, isso demonstra a discrição como um 

fator relevante na administração do jornal. Galvani (1995) relata que o diretor Breno Caldas 
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tinha como lema “primeiro faça, depois, trombeteie!”; frase que repetira “muitas vezes ao 

longo de sua vida”. 

Segundo Cardoso (2009 p. 98-99), o lançamento do Caderno demonstra uma 

preocupação da empresa em “reforçar um lugar de prestígio diante de seu público leitor”. 

Cardoso ressalta que a criação desse espaço fixo e que compilava colaboradores de renome 

que já emprestavam seus nomes ao periódico “passa a conferir-lhe distinção ante as camadas 

mais educadas, eruditas e intelectualizadas da sociedade local e mesmo nacional.”  

A criação desse espaço possibilitou também o desenvolvimento de um vínculo com o 

leitor que passou a colecionar exemplares do Caderno, ou textos extraídos dele. Conforme 

Cardoso (2009), colecioná-los era uma forma de ilustração, que é reforçado pela intenção do 

suplemento funcionar como uma enciclopédia. A constante presença de séries de textos de 

cunho histórico e geográfico demonstra essa pretensão do jornal, além da publicação 

semestral de um índice com a separação dos textos por temas, aponta o autor. “Tal como as 

enciclopédias, a sequência de volumes é a medida do conhecimento ali contido”, compara 

(CARDOSO, 2009, p. 110). 

Carvalhal (1996, p.15) relata que o Caderno possuía duas linhas básicas como projeto 

editorial: “atualidade, que não se definia em obediência ao presente, mas resgate ao passado 

quando necessário; e universalidade, que conjugava o local com outros espaços culturais”. A 

autora aponta que o Caderno se constitui hoje como um rico material de pesquisa, pois 

contém “documentação valiosa sobre a história e a vida literária, política e econômica do 

Estado”. Segundo a autora, “suas páginas refletem uma intensa movimentação cultural, indo 

ao encontro da formação de um leitor cujo nível de maturidade também definia o leitor sul-

rio-grandense daquele momento”. Hohlfeldt (1996) relata que ao abrir as páginas do Caderno 

de Sábado, percebe os “registros fundamentais de todo o processo cultural do Rio Grande do 

Sul, e mesmo do Brasil” (p. 60). 

Golin (2005) observa que o “Caderno da Caldas Júnior nasce num período de pura 

irreverência” cultural que contrasta com a rigidez na esfera política que ditava as regras no 

país.  

 

O Tropicalismo já abrira clivagens estéticas em diversos territórios. 
1967 foi o ano de Cinema Novo, com o lançamento de Terra em 
transe de Glauber Rocha, da obra Tropicália de Hélio Oiticica na 
exposição Nova Objetividade (MAM-RJ), da peça O rei da vela, 
encenada numa montagem provocadora do Teatro Oficina, e do 
lançamento de Quarup de Antônio Callado. (GOLIN, 2005, p. 140) 
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Cardoso (2009) ressalta que, com a censura imposta pelo regime ditatorial, uma 

autocensura no conteúdo do jornal evitava “incômodos com a Polícia Federal”. Hohlfeldt 

(1996) ainda acrescenta que a pressão e o controle censorial eram muito menores no Caderno 

do que em outros veículos do sudeste do Brasil; e que, muitas vezes, viu textos seus 

publicados na íntegra pelo suplemento do Correio do Povo aparecerem em fragmentos em 

outros jornais, sem o conteúdo, ou com blocos vazios, “sobrando muito pouca coisa do artigo 

que enviara” (p. 61). 

Segundo Cardoso (2009, p. 116), o suplemento privilegiou os produtos culturais que 

possuíssem caráter artístico e autoral, sendo “a autoria, a permanência no tempo – o clássico – 

e o engajamento político e estético as características decisivas para julgar a produção 

artística”. 

 

Hoje, a leitura do Caderno de Sábado dá a sensação de que 
praticamente tudo o que recebia espaço em suas páginas eram 
clássicos. No entanto, é importante que se tenha em mente que muito 
da literatura, do cinema, do teatro e da música popular que eram 
abordados estavam ainda em processo de consagração no fim dos 
anos 1960. Essa constatação é interessante porque demonstra o 
quanto o suplemento era capaz de perceber quais eram os livros, 
filmes, peças e canções que, mesmo depois de vários anos, 
permaneceriam sempre atuais, tornar-se-iam “clássicos”. Esse 
movimento que enfoca o presente, no entanto, adquire permanência 
quando articulado numa relação estreita com a memória. 
(CARDOSO, 2009, p.117) 

 

No Caderno de Sábado, Gastal era o responsável pela seleção dos textos publicados. 

Entretanto, o editor comenta que procurava ouvir as pessoas.  

 

Em termos de poesia, por exemplo, tinha na redação um cara muito 
bom, que era o Pio de Almeida. Tinha também o Paulo de Gouvêa, 
que era ótimo para ajudar a selecionar os poetas. Mário Quintana, 
coitado, levava a fama, ouvia broncas de poetas não publicados, mas 
não participava nunca do processo. No máximo, e poucas vezes, 
trazia um recomendado, que, é claro, era publicado. Guilhermino 
César participava mais, mas não tinha uma comissão formalmente 
constituída. No fundo, a edição era feita toda no peito e na raça, até 
porque não havia muito tempo para digressões. Dezesseis páginas 
por semana, em tablóide, não é pouca coisa. E houve vezes, em 
edições especiais, que foram muito mais. O Caderno chegou a sair 
com 32 páginas. Por uma experiência única, que além de publicar 
contistas, poetas, historiadores, ensaístas e por aí afora, ainda trazia, 
toda semana, na capa, uma obra de artista plástico gaúcho, servindo 
para lançar e divulgar muita gente. (GASTAL, 1996, p.259) 
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3.7 A literatura como temática predominante 

 

Cardoso (2009), em sua pesquisa sobre o Caderno de Sábado, relaciona os temas que 

ocuparam espaço nos anos de 1967, 1968 e 1969 nas páginas do suplemento. A sua análise 

demonstra que poemas representam 21% dos textos publicados nesse período, com um total 

de 435 nos três anos citados; crônicas, 8%, com 162 textos; contos e outros textos literários 

somavam 6%, com 118 textos. Os 1.405 textos restantes analisados por Cardoso, que 

somavam 65% do total, eram compostos por ensaios, artigos, entre outros tipos de 

publicações; e foram classificados de acordo com o tema que tratavam.  

Dentre os 1.405 restantes (ensaios, artigos, etc.), podemos destacar ainda que 432 

textos versavam sobre literatura e livros, representando 32% desse total. Textos sobre história 

representaram 12%, somando 169. Sobre música foram escritos 142 textos, representando 

10%. Arquitetura e Urbanismo ficaram com 5% desse total, com seus 71 textos. Artes 

plásticas tiveram 63 textos publicados sobre o tema e representaram 4%.  

Cardoso (2009, p. 58) destaca que “poemas, crônicas e textos ficcionais (contos, por 

exemplo) foram excluídos da análise temática” porque a “simples presença desses escritos 

literários já diz algo sobre o suplemento”. 

 

Se somados, os textos de caráter literário e poemas compõem 35% 
dos textos publicados no suplemento.  
Considerando que o Caderno de Sábado está estruturado segundo a 
lógica dos suplementos semanais de cultura, é possível dizer que a 
pessoa culta ideal é aquela que, em seu tempo de leitura, dedica 
espaço para as matérias sobre bens culturais, debates e análises em 
ensaios e artigos, mas também reserva tempo para o contato direto 
com a produção literária. (CARDOSO, 2009, p.59) 

 
Cardoso (2009, p. 66) ressalta que o espaço ocupado pela literatura era maior que “às 

outras expressões artísticas e áreas do conhecimento”, seguindo a tendência dos suplementos 

dos periódicos brasileiros. As páginas do suplemento comportaram diferentes grupos de 

intelectuais, de diferentes gerações. O Caderno tornava-se o espaço que acolheria aqueles que 

eram velhos conhecidos do público, o que, segundo Cardoso (2009), serviria para “colocar o 

suplemento em lugar de destaque”. Essa espécie de “legitimação ancorada no passado” criava 

“uma sensação de continuidade, de que o suplemento seria a sequência das publicações que, 

em décadas anteriores, aglutinaram escritores e poetas locais” (CARDOSO, 2009, p.122). 
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Augusto Meyer, Moysés Vellinho, Theodomiro Tostes, Athos 
Damasceno Ferreira, Mario Quintana, Raul Bopp, Paulo de Gouvêa, 
Carlos Dante de Moraes, Fernando Corona, Manoelito de Ornellas, 
Silvio Duncan e Paulo Hecker Filho são alguns dos escritores e 
poetas que, tendo sido parte dos grupos intelectuais formados antes 
da década de 1960, colaboraram com o suplemento. (CARDOSO, 
2009, p.122-123) 

 

Hohlfeldt (1996) percebe o papel importante que o suplemento possui no “surgimento 

de um conjunto de escritores sul-rio-grandenses” com o registro dessa “geração revelada a 

partir dos anos 60, e que teria profunda repercussão junto à literatura do país nas décadas 

seguintes”. O autor ainda lembra a iniciativa do contista Sérgio Faraco de editar poemas e 

contos de autores inéditos no suplemento, fazendo “um registro crítico e orientador a cada 

novo escritor e sua obra”. Hohlfeldt percebe nessa prática um papel fundamental para o 

processo de criação artística, através da primeira resenha ou crítica. “O registro e a análise 

inicial do processo de surgimento de um artista são daquelas matérias mais importantes e 

culturalmente de maior durabilidade”, conclui (p. 61).  

Para Golin (2005, p. 139) é possível visualizar “a emergência de uma história da 

poesia nas páginas”. Com a publicação de nomes como Carlos Nejar, Lya Luft, Luiz de 

Miranda, Paulo Hecker, José Paulo Bisol, Miriam Gomes de Freitas, uma nova geração de 

autores gaúchos vai se firmando, entre nomes consagrados. Cardoso (2009) comenta a 

importância do caderno para ambos os grupos: 

 

Para os intelectuais que nos anos 1960 já estavam no auge de sua 
produção, foi espaço para a circulação de suas ideias; para os 
estreantes na literatura, nas artes e nas humanidades, representou a 
possibilidade de figurar nas páginas de um jornal de grande 
circulação e prestígio. Essa posição dava ao suplemento importância 
no fomento à produção cultural e à aquisição de saberes variados em 
uma verdadeira enciclopédia produzida, recolhida e encadernada ao 
longo de 14 anos de circulação sabatina. (CARDOSO, 2009, p.55) 

 

Carvalhal (1996, p. 15) afirma que o suplemento “dava espaço a autores do Sul, novos 

e consagrados, mas também a escritores de todo o país, a europeus e a latino-americanos”. 

Para Golin (2005), o suplemento “detecta tendências, filtra com sensibilidade alguns dos 

melhores expoentes do pensamento internacional, favorece e estimula a produção literária e o 

circuito de leitores” (p. 141). 

Golin (2005) percebe a utilização constante de poemas dialogando com imagens nas 

capas do Caderno, mas cita que os editores não hesitavam em espalhar poesia nas demais 

páginas. Tal fato, para a autora “reafirma o espaço jornalístico como lugar de produção e não 
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somente da visibilidade do produto literário” (p. 139). Caso não estivesse dialogando com 

alguma imagem, linhas formavam um box que emolduravam os versos para separá-los dos 

“tijolões de texto”. 

 

Ao percorrer o primeiro ano do Caderno de Sábado, percurso 
realizado de forma preliminar, é possível encontrar um prisma de 
circulação das tradições crítico-teóricas e uma legitimação de 
gêneros literários como a poesia em diálogo assíduo com as artes 
visuais. Percebe-se ali o movimento dos grupos em disputa pelo 
espaço, seja na aparição de novos autores no circuito local, seja no 
referendo a cânones constituídos e no poder de uma geração ainda 
hegemônica como a dos anos 20. Sabe-se o quanto o Caderno, ao 
longo de quase 20 anos, foi decisivo para o lançamento de escritores 
e para a visibilidade de sua produção. (GOLIN, 2005, p.140) 



 

 

4 O ESPAÇO DA POESIA NO CADERNO DE SÁBADO ENTRE 1967 E 1968 

 

 Neste capítulo, contextualizaremos brevemente a poesia produzida no Brasil e no Rio 

Grande do Sul, em especial, a produção poética dos anos de 1967 e 1968. A seguir, iremos 

partir para uma análise da catalogação feita no suplemento literário do jornal Correio do 

Povo, Caderno de Sábado, em seu primeiro ano de existência. Foram catalogadas todas as 

poesias e seus autores desde a primeira edição, que circulou em 30 de setembro de 1967, até a 

edição de 28 de setembro de 1968. Os dados seguem em anexo na Tabela Poemas. Nossa 

proposta é relacionar os dados obtidos e o contexto poético do período, verificando a 

contribuição do Caderno na visibilidade e circulação dos poetas. 

 

4.1 Breve percurso histórico e contextualização da produção poética (em 1967 e 1968) no 

Brasil e no Rio Grande do Sul 

 

Segundo Massaud Moisés, a palavra lírica descende do instrumento musical lira , que 

criava uma “atmosfera apropriada” para que poetas e coros gregos recitassem suas 

composições. Mas foi em Roma, com Horácio, Catulo e Tibulo, que a poesia lírica deixou de 

ser cantada para ser lida. “Quer entre gregos, quer entre latinos, a poesia lírica era entendida 

como esquema estrófico (estrofe vem do grego strophè, que significa ‘ação de voltar’), 

dependente de ritmo imposto pela música e pela dança, e logo tornado tradicional” (MOISÈS, 

1975, p.57). Segismundo Spina (1982) comenta que os três “fenômenos elementares” da 

música foram determinantes na forma poética: a pausa, o ritmo e a melodia. Mais tarde, na 

Idade Média, aponta Coutinho (1968), a lírica trovadoresca contribuiu de forma destacada 

com o desenvolvimento da perícia métrica para a poética. Mas foi no século XV, entretanto, 

que a poesia abandonou a instrumentação e o canto, e passou a ser recitada, segundo Moisés.  

 

No decurso dessas e de outras mutações externas, a poesia 
permaneceu essencialmente a mesma. 
O poeta lírico está preocupado com o próprio “eu”: “o conteúdo da 
poesia lírica é, pois, a maneira como a alma, com seus juízos 
subjetivos, alegrias e admirações, dores e sensações, toma 
consciência de si mesma no âmago deste conteúdo”; “com efeito, o 
que interessa antes de tudo é a expressão da subjetividade como tal, 
das disposições da alma e dos sentimentos, e não de um objeto 
exterior, por muito próximo que seja”. Por isso, pouco ou nada lhe 
interessa o mundo circundante. E quando ocorre do poeta sair do 
círculo estreito do seu “eu”, “os objetos do mundo exterior são 
apenas o esteio, o fundamento, o impulso de onde nascem os 
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sentimentos, as emoções, as reflexões, as opiniões…” Ou, então, 
projeta-se para os objetos circundantes para só ver a si próprio, 
aderindo a eles, ou vendo estes como prolongamentos do seu “eu”, 
Em suma, atitude egocêntrica, introvertida, mesmo quando os temas 
familiares ou coletivos puderem confundir ou iludir o leitor com a 
aparência de despojamento, de resto impossível. (MOISÉS, 1975, 
p.57) 

 

Mário de Andrade (apud COUTINHO, 1970, p.181) afirma que poesia “não é apenas 

lirismo (ou seja, o que se diz por impulso interior), mas também artesanato, isto é, trabalho 

formal”, e sua matéria-prima é a palavra. Moisés afirma que o poeta é aquele que se utiliza de 

signos artísticos, pois "não é qualquer palavra que serve”. Assim, o artesanato do poeta é, 

segundo Moisés, encontrar a palavra que, “não traindo o sentimento a ponto de o destruir, 

consiga sugeri-lo tão completamente quanto possível” (1975, p. 33).  

 

O tom indefinível da metáfora é correspondente ao indefinido da 
vida interior. Por isso, a expressão tem que ser alógica, a-narrativa, 
a-racional, a-histórica, a-descritiva, para compreender tudo quanto, 
vagando lá por dentro [de si] é alógico, a-narrativo, a-racional, a-
histórico, a-descritivo. É que “na poesia a estrutura sintática 
permanece acessório, latente, imanente, submetida às ordenações 
rítmicas e métricas”. Com isso, a palavra perde sua roupagem 
gramatical e lógica, suas denotações de dicionário. [...] Tudo isso 
significa que a palavra poética pode reduzir-se a seus componentes 
primários (os sons), a suas relações sinestésicas (a cor, o perfume, a 
musicalidade, a forma), ou significações irracionais, mágicas, 
oníricas, delirantes, extravagantes, etc., ou pode, concomitantemente 
ou não com essas reduções, ganhar “precisão”, próxima da 
linguagem filosófica. (MOISÉS, 1975, p. 33-34)  

 

No Brasil, a Semana da Arte Moderna marca, em 1922, o movimento Modernista, cuja 

influência, segundo Coutinho (1968) permanece até a época contemporânea. Segundo Bosi 

(2006) a Semana serviu tanto como ponto de encontro de tendências como para consolidar 

grupos, publicar livros, manifestos, revistas. O autor diz que “há um estilo de pensar e 

escrever anterior e outro posterior” a 1922, pois a “poesia, a ficção, a crítica saíram 

completamente renovadas” (p. 340). Em conferência de 1942, Mário de Andrade fez um 

balanço sobre o Movimento Modernista e afirmou que a herança deixada foi “o direito 

permanente a pesquisa estética; a atualização da inteligência artística brasileira; e a 

estabilização de uma consciência criadora nacional” (ANDRADE, apud BOSI, 2006, p.383). 

Entretanto, Mário já havia percebido em seu ensaio “A Poesia em 1930” que muitos autores 

da geração de 30 mal interpretavam o Movimento como anarquia pura e simples: “A licença 

de não metrificar botou muita gente imaginando que ninguém carece de ter ritmo mais e basta 
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juntar frases fantasiosamente enfileiradas para fazer verso livre” (ANDRADE, apud 

COUTINHO, 1970, p. 181). Coutinho comenta que muitos autores dessa segunda geração do 

Modernismo eram “notáveis líricos, mas péssimos artesãos” (p. 181). A Geração de 45, 

assim, regressa a certas disciplinas, com o retorno de formas clássicas como o soneto e as 

odes, por exemplo; apurando a depuração formal e “restaurando a dignidade e severidade dos 

temas, policiando a emoção por um esforço de objetivismo e intelectualismo" (COUTINHO, 

1968, p. 294). Esse retorno à apropriação da técnica acabou sendo apurado pelos Concretistas. 

Os poetas dessa geração, segundo Bosi (2006, p. 476), pretendem “levar às últimas 

consequências certos processos estruturais”, pois “visam a atingir e a explorar as camadas 

materiais do significante (o som, a letra impressa, a linha, a superfície da página; 

eventualmente, a cor, a massa)”.     

Bosi, em 1968, escreveu sobre os autores da época, afirmando que era "pura perda de 

tempo” discutir a “que 'ismo' pertence um João Cabral de Melo Neto, um Ferreira Gular". 

(BOSI, 2006, p. 468). 

 

No processo vivo e concreto da elaboração do poema, não há 
conteúdos fora do jogo semântico que a palavra empreende com a 
outra palavra; por outro lado, as forças que se oferecem aos sentidos 
do leitor não terão nenhum sentido antes de serem decodificadas 
pela rede perceptual deste, condicionada por contextos culturais, 
morais, estéticos e políticos que devem ser afetados por estas 
formas. E um dos méritos das poéticas mais recentes está 
precisamente em dar ênfase ao processo global de criação-
transmissão-recepção do texto; o que, de início, abala velhos 
compromissos com a expressão intimista. (BOSI, 2006, p. 467-468) 

 

João Alexandre Barbosa (1986, p. 14) concorda com Bosi quando diz que “entre o 

poeta e a linguagem, o leitor do poema deixa de ser consumidor para se incluir como latência 

de uma linguagem possível". João explica que “a decifração não está mais na correta tradução 

do enigma mas sim na recifração, criação de um espaço procriador de enigmas por onde o 

leitor passeia sua fome de respostas”.  

 

Entre a linguagem da poesia e o leitor, o poeta se instaura como 
operador de enigmas, fazendo reverter a linguagem do poema a seu 
eminente domínio: aquele onde o dizer produz a reflexividade. 
Parceiros de um mesmo jogo, poeta e leitor aproximam-se ou 
afastam-se conforme o grau de absorção da/na linguagem.  
Neste sentido, começar o poema equivale repensar a sua viabilidade 
através da armação de novos enigmas cuja solução o leitor há de 
procurar não somente na personalidade do poeta, mas naquilo que – 
indício de um trajeto de leituras – aponta para a saturação dos usos 
da linguagem. 
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Por isso, consciência de que o poema deixa aflorar não é apenas 
descritiva do poeta enquanto personalidade: cada verso, cada 
imagem, ritmo ou anotação semântica, tudo propõe a recuperação da 
qualidade histórica do poema. Leitor da história de seu texto, o poeta 
instaura, mesmo que seja por virtude de um silêncio prolongado, o 
momento para reflexão da continuidade. Não há história do poema 
moderno sem que esteja presente, como elemento às vezes arriscado 
de passagem de poeta e poema, a parábola dessa consciência de 
leitura.” (BARBOSA, 1986, p. 14) 

 

Bosi comenta que os muitos autores da década de 60 são diferentes entre si, 

aproximando-se em sua concepção de lírica entre a moderna e a tradicional, ou seja, a 

"sondagem do tempo subjetivo”, e a “articulação do tema em imagens e em ritmos que se 

gestam no interior da gestação do verso”. Bosi também salienta o surgimento de uma nova 

poética que “exprime-se na lírica dita 'marginal', abertamente anárquica, satírica, paródica, de 

cadências coloquiais e, só aparentemente, antiliterárias” (BOSI, 2006, p. 486-487). 

Schüler (1987) comenta que, em 1966, no Rio Grande do Sul, é publicada a coletânea 

Nossa Geração, em que figuram nomes de jovens poetas universitários, como Ary Nicodemos 

Trentin, Ernesto Wayne, Isaac Starosta, Paulo Roberto do Carmo, Pedro Port. Já no ano de 

1967, “surge um grupo vigoroso na zona de imigração italiana, apresentando um livro 

coletivo, Matrícula”, com contribuições de Oscar Bertholdo, José Clemente Pozenato, Jayme 

Paviani, Delmiro Gritti, além de Ary Trentin. Há também ecos do Grupo Quixote, de 1948, 

que tinha Paulo Hecker Filho, João Franscisco Ferreira, Heitor Saldanha, Vicente Moliterno, 

Silvio Duncan, entre outros. Mas também há pistas que antecipavam a criação do Grupo Em 

Mãos, de 1976, cujos membros incluíam Umbetto Guaspari, César Pereira. 

 

O Grupo Quixote vem com o propósito de recuperar o vigor do Modernismo 
dos anos 20 contra a letargia do passado recente. Assume, entretanto, uma 
seriedade diante da existência e um recuo da ênfase nacional, que deixam 
longe a galhofa tropical nos renovadores emulados. [...] 
Depois do Quixote, Matrícula desencadeia o movimento mais constante, 
coerente, inovador do Rio Grande do Sul. Implantando na efervescência 
agrícola, industrial e cultural da região serrana, dá à preocupação com as 
raízes densidade ontológica. Sintonia com a inquietação presente caracteriza 
os poetas de Nossa Geração. Em mãos arregimenta-se no protesto contra o 
academicismo e nas preocupações com os conflitos sociais. (SCHÜLER, 
1987, p. 240) 

 

Cabe destacar também a poesia política inaugurada no Estado por José Paulo Bisol. 

Segundo Zilberman (1992, p. 155), a partir de Bisol e "dos poetas dos anos 60, a poesia no 

Rio Grande do Sul se dirige a novos campos temáticos, optando por novamente integrar-se às 

vertentes estéticas e literárias do país”. Segundo Schüler (1987), os poetas dessa geração 
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“buscam o fundamento no ser, e não numa entidade que o ultrapassa” e “voltam-se ao corpo e 

à vida” (p. 240; 311). Armindo Trevisan, em conferência sobre literatura, em 1972, 

exemplifica os campos temáticos: 

 

Depois do Quintana e sua linha simbolista-surrealista, vem a linha 
preciosista, que eu chamaria a linha geral do Grupo Quixote, que 
terminou realmente para onde eles caminhavam, como Escosteguy e 
companhia. E outros que desertavam. A seguir veio a linha 
existencialista, que é a de Bisol, de Hecker, Vera Mojika, Lila 
Ripoll, de certa maneira, está ainda na linha do Quintana. 
(TREVISAN, BIASOLI, 1994, apud PRESTES, 2009, p. 53) 

 

4.2 A ênfase da poesia: dados qualitativos 

 

Os dados da pesquisa de Cardoso (2009) nos três primeiros anos do suplemento (1967, 

1968 e 1969) são enfáticos ao estabelecer uma presença de 35% de textos literários. A 

massiva presença de poemas denota a importância na divulgação desse estilo literário dada 

pelos editores do periódico. Afinal, 21% de todos os textos publicados nos três primeiros anos 

de circulação do Caderno de Sábado eram poesias. 

Percebemos que muitos dos autores em voga no Rio Grande do Sul em meados dos 

anos de 1960 constavam nas páginas do Caderno de Sábado. Procuramos contabilizar todos 

os poemas publicados no período que se estende de 30 de setembro de 1967 – a primeira 

edição do suplemento –, até a edição de 28 de setembro de 1968, quando completou-se um 

ano de tiragem do Caderno. Das 50 edições estudadas, notamos que em 41 delas a capa é 

destinada para poesias. 

Somamos 231 poesias de 72 autores diferentes. Ao dividirmos 72 autores pelos 50 

suplementos estudados, obteremos a média de 1,44 autores por edição do Caderno. Na Tabela 

Poemas, nos Apêncices, temos a listagem completa de autores que tiveram ao menos um 

poema publicado no período.  

Na quantificação dos poemas, podemos observar uma média de 4,62 por edição do 

suplemento. Em algumas datas, o mesmo poeta teve aberto espaço para a colocação de mais 

de um poema seu no suplemento, como é o caso de Maria Luiza de Carvalho Armando 

(1940), que teve cinco poesias publicadas no dia 06 de abril de 1968.  

A edição com maior número de poesias foi a do dia 23 de dezembro de 1967, com 11 

poemas de autores diferentes. Apenas a edição de 14 de outubro de 1967 teve apenas uma 

poesia publicada, quando Toni Cardo Carré publicou na página central do suplemento. 
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Notamos, assim, que, mesmo variando a cada edição, o espaço para a divulgação de 

poesias era assegurado pelos editores do Caderno de Sábado. O que reforça a tese de 

Travancas (1997) de que o suplemento literário foi o lugar “para o escritor e para a literatura”.  

 

4.3 Redes de sociabilidade: coletivos de poetas representados 

 

Cabe relembrar aqui, o processo de seleção para os textos que fariam parte das edições 

do Caderno, que é descrito por Gastal (1996). Não havia uma comissão constituída; 

entretanto, em seu depoimento o editor do Caderno afirmou contar com o auxílio de Pio de 

Almeida (1926) e Paulo Gouvêa (1901-1988) para escolher os autores que seriam publicados 

e apontou que Mario Quintana (1906-1994) fazia indicações esporádicas, “prontamente 

atendidas”. Travancas (1996) afirma que, na maioria das vezes, a figura do editor e de sua 

equipe são centrais para a estruturação e formação de redes de sociabilidade. Percebemos que 

tanto Paulo Gouvêa, quanto Pio de Almeida tiveram também obras suas publicadas nas 

páginas do semanário. O primeiro colocou o poema Um Dia Morrerei em fevereiro de 1968, 

enquanto o segundo publicou em abril do mesmo ano o poema Rosa de Fogo. 

Já Mario Quintana foi, de forma categórica, o autor que mais publicou textos no 

período. Foram, ao todo, 66 poemas publicados em 30 edições distintas e alternadas do 

Caderno de Sábado, sempre sob a cartola Do Caderno H. Cardoso comenta que Quintana era 

colaborador do Correio do Povo desde fevereiro de 1934 e que, em 11 de novembro de 1967, 

transferiu seu “já consagrado espaço” para o Caderno.  

 

A seção Do Caderno H já existia desde 1943, quando foi publicada 
pela primeira vez na revista Província de São Pedro, da Editora 
Globo. A partir de 6 de abril de 1967, Quintana ocupou a parte 
inferior da página 2 do Caderno de Sábado, espaço que na edição 
seguinte passaria a dividir com a cronista Clarice Lispector. Com 
raras exceções, ambos estão juntos na segunda página do suplemento 
em todo o corpus deste estudo. Em 1973, poemas do Caderno H 
foram reunidos em um volume com o mesmo nome pela Editora 
Globo. O poeta esteve vinculado à Caldas Júnior até 1984, quando 
esta deixou de operar temporariamente. (CARDOSO, 2009, p. 67) 

 

Começamos a reparar desde essa primeira etapa do processo as redes de sociabilidade 

descritas por Travancas (2001). É importante reafirmar que a autora coloca que os 

depoimentos que recolheu com 36 intelectuais (franceses e brasileiros) ligados a suplementos 

apontam competência, conhecimento, domínio da escrita e até notoriedade como critérios de 
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escolha de autores e textos publicados. Ainda assim, a ênfase nas relações sociais que se 

estabelecem também pode privilegiar a alguns, de acordo com o levantamento de Travancas. 

Podemos averiguar as afirmações na resposta do poeta Armindo Trevisan (1933) ao jornalista 

Everton Cardoso quando questionado sobre como surgiu o seu contato com o Caderno: 

 

A minha ligação com o Correio do Povo nasceu mais do Quintana. 
Eu o conheci por ocasião de um prêmio que eu ganhei, em 1958, 
como menção honrosa. Como o Erico Veríssimo foi jurado, tive 
acesso a ele. Foi daí que nasceu minha amizade com o Erico. E por 
ele eu tive acesso ao Quintana. Eu estabeleci um contato bom, ele 
gostou da minha poesia. E aí eu mandava, lá de Santa Maria, as 
minhas colaborações para o Quintana. E o Quintana passava para o 
Gastal. De 58 até essa época, 69, foi assim. Eu só vim morar em 
Porto Alegre em 70. Claro que quando eu vim aqui, entrei em 
contato direto com o Gastal. A partir de então, levava as minhas 
colaborações para ele no jornal. (TREVISAN apud CARDOSO, 
2009, p. 147) 

 

Partindo de Abreu (1996), podemos afirmar que no Rio Grande do Sul, o conceito de 

redes de sociabilidade é destacado pela união de novos poetas em busca de um espaço, 

principalmente em revistas literárias.  

Como aponta Schüler (1987), muitos grupos literários formam-se e se dissolvem desde 

1948, ano em que aparece o Grupo Quixote. Segundo Zilberman (1992), os quixotes 

“criticavam a ausência de renovação nas letras locais” e pretendiam alterar esse panorama, 

“promovendo uma poética de vanguarda”, inspirada, principalmente, no movimento 

modernista. Dentre os participantes desse Grupo, podemos verificar na página 12 do Caderno 

de Sábado do dia 23 de março de 1968, com o poema intitulado São Paulo, a presença de 

Paulo Hecker Filho (1906-2005). Schüler (1987, p. 252-253) vê o poeta “armado de críticas”, 

embora possua momentos leves “nos raros instantes que abole o pensamento”. 

Hecker Filho tornou-se dissidente do Grupo Quixote, e corroborando com a análise de 

Schüler, acaba formando outros grupos de poesias, como o Fronteira, em 1949. Em 1951, 

também está entre os autores presentes na formação do Grupo Crucial ao lado de, por 

exemplo, José Paulo Bisol (1928), que apresenta poesias suas publicadas em três datas 

distintas no Caderno. A revista Crucial possuía um cunho existencialista, e estava ligada - 

como seus integrantes - à linha do romance e da poesia da segunda geração modernista, que 

busca o elo entre o eu e a sociedade. 

Em 1957, Bisol publica Sim à Vida, que Zilberman (1992, p. 153) define como marco 

da adesão da poesia local a uma “perspectiva mais politizada”, embora o autor possua também 
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poesias de cunho mais eróticas e amorosas. Para Schüler (1987, p. 311-312), o poeta 

demonstra uma preocupação com “os fundamentos do homem”, que se desdobram desde 

contatos físicos, até preocupações com “os lugares sofridos da sociedade”, tal como seus 

companheiros de geração. Zilberman (1992) afirma que o autor se preocupa com os 

problemas do homem contemporâneo. 

Em 1966, é lançada uma coletânea de novos autores, intitulada Nossa Geração. 

Poderemos perceber que cinco dos poetas que constam nessa coletânea, também possuem 

produções suas no Caderno de Sábado: Pedro Port, Ernesto Wayne (1929-1997), Isaac 

Starosta, Ary Nicodemos Trentin (1943) e a carioca Marlene Fuser. Cabe ressaltar, aqui, que 

esse lançamento ocorre apenas um ano antes do primeiro exemplar do Caderno.  

São publicados 21 poemas no suplemento desses autores no período em que 

estudamos. Se somarmos as poesias dos autores brasileiros, excluindo Fuser, teremos 25 

poemas. Ou seja, para o Caderno, os autores dessa coletânea de “jovens poetas universitários 

do Rio Grande do Sul” devem possuir, praticamente, o mesmo espaço que autores de fora do 

Estado (SCHULER, apud NOSSA GERAÇÃO, 1966, p.8). 

Donaldo Schüler foi o responsável pelo texto de abertura da referida coletânea. 

Schüler comenta os critérios estéticos dizendo que “os jovens poetas do Rio Grande do Sul 

estão despertos às pesquisas formais em que se empenham os movimentos de vanguarda”. O 

crítico ainda detalha o trabalho formal dos autores afirmando que “predomina o verso curto, 

isométrico em alguns casos, disciplina racional imposta à inspiração poética”. Para Schüler, 

“não falta aproveitamento do espaço gráfico. É inegável o caráter gráfico da palavra escrita.” 

Sobre a temática abordada, Schüler afirma que os poetas “se identificam com uma acentuada 

preocupação pelo homem, pelo homem interior dominante, mas também pelo homem do 

mundo” (SCHULER, apud NOSSA GERAÇÃO, 1966, p.9). 

Ernesto Wayne, participante de Nossa Geração, é o sétimo autor que mais aparece no 

Caderno. Publica quatro poemas em diferentes datas. Marlene Crespo Fuser é a segunda 

pessoa de fora do Estado com maior número de poemas publicados, pois em duas edições do 

jornal somou sete poesias.  

Em 1967, mesmo ano da inauguração do Caderno, Ary Nicodemos Trentin forma com 

amigos da região serrana do Rio Grande do Sul o movimento que Schüler (1987, p. 241) 

descreve como “o mais constante, coerente e inovador” no Estado, lançando a coletânea 

Matrícula. Representantes da zona de imigração italiana consagram as tradições locais e a 
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relação do homem com a terra, de acordo com Zilberman (1992, p. 116), “traduzindo em 

versos a trajetória épica de seus antepassados”.  

O Grupo Em Mãos aparece somente no ano de 1976. Ali, estariam, entre outros, poetas 

que já haviam participado do Caderno de Sábado, como César Pereira (1934) e Tarso Genro 

(1947). César Pereira, entretanto, já publicara em janeiro de 1968 seu primeiro texto de um 

total de seis, só no primeiro ano do suplemento. Pereira é o sexto em número de poemas 

publicados no período. Tarso Fernando Genro em setembro de 1968 também obteve espaço 

no semanário com a poesia Fotomomento. Ambos, segundo Schüler (1987) fazem das 

palavras suas armas, embora apenas Pereira estivesse ligado também à poesia de vanguarda, 

que “une a linguagem visual às construções verbais” (p. 306). José Eduardo Degrazia comenta 

que esse grupo foi importante porque “aquele livro representa a organização dos intelectuais, 

em plena época da ditadura militar”. Assim, resolveram “enfrentar a falta de oportunidades 

para os novos escritores e, principalmente, criar espaço de debate intelectual e político” 

(DEGRAZIA, 2002, p.11). 

Como pudemos perceber, os poetas gaúchos que decidiram, através de suas redes 

sociais, estabelecerem-se em grupos - das mais diferentes gerações - para divulgar e/ou 

publicar suas obras obtiveram representação no Caderno de Sábado. Dentre todos os grupos 

sociais (desde Quixote, até outros que se formariam anos mais tarde das primeiras publicações 

do Caderno – como o Em Mãos, por exemplo), ao menos um escritor recebeu também espaço 

nas colunas do suplemento.  

É interessante destacar o poema de Trentin publicado no dia 6 de janeiro de 1967: 

Carta a Carlos Nejar. Esse poema nos parece exemplificar o papel do suplemento em mediar 

entre os poetas gaúchos, unindo em suas páginas os agentes de cultura. Armindo Trevisan é 

outro que parece querer tecer um diálogo com Mario Quintana através das páginas do 

Caderno. Três de seus poemas publicados possuem o título Carta a Mario Quintana.  

Isso demonstra o caráter agregador e o papel representativo da cultura local que o 

Caderno de Sábado possuía, tal como todos os suplementos que, como comenta Abreu (1996, 

p. 23-24) auxiliassem no processo de estruturação do campo intelectual, pois ali “se 

encontravam grupos de amigos”, “se exerciam influências, se manifestavam antagonismos, 

rivalidades, ocorriam cisões”, e “se cruzavam várias gerações”. 
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4.4 A produção poética de várias gerações 

 

Mas não foram apenas os coletivos de poetas contemporâneos que tiveram espaço no 

suplemento. A produção poética do Rio Grande do Sul esteve presente nas páginas do 

Caderno de Sábado com inúmeros representantes de diferentes gerações.  

Os autores com três ou mais poemas divulgados formam os 20 mais publicados, 

conforme vemos na Tabela Poemas. Desses 20 autores mais publicados no primeiro ano de 

existência do Caderno de Sábado, 16 são naturais do Rio Grande do Sul. Carvalhal (1996) 

afirma que o suplemento servia como catalisador e fator estimulante na vida intelectual e que 

suas páginas refletiam a intensa movimentação cultural do Estado. Os dados acima nos 

sugerem isso ao ceder um espaço tão generoso para tamanho número de poetas gaúchos em 

relação à quantidade de poetas do resto do país e do mundo. Há um critério claro de 

preferência de autores locais nas escolhas dos editores do Caderno de Sábado.  

Ao analisarmos a quantidade de poemas publicados por autor, poderemos averiguar 

um maior espaço para poetas do RS. Excluídos os autores dos quais não sabemos a 

naturalidade, temos 62 autores com alguma referência de nascimento.  

Dos autores nascidos fora do Estado (nacionais e internacionais), apenas dois – Dércio 

Marchi (1936) e Marlene Fuser –, representando 3,25% (desses 62 autores), conseguiram 

colocar três ou mais poesias no Caderno. Já 16 gaúchos tiveram três ou mais poesias nas 

páginas do suplemento, o que representa 25,75%.  

Outros quatro autores não-gaúchos contribuíram com duas poesias. Um internacional, 

Federico Garcia Lorca (1898-1936); e três nacionais, Manuel Bandeira (1886-1968), Paulo 

Mendes Campos (1922-1991) e Cecília Meireles (1901-1964), que representam juntos cerca 

de 6,5% da soma de todos os autores. Nove poetas do Estado conseguiram publicar dois 

poemas, o que se refere a 14,5%.  

Assim, 12 gaúchos (19,25%), 11 brasileiros nascidos fora do Rio Grande (17,75%) e 

oito autores internacionais (13%) tiveram apenas uma poesia selecionada para o Caderno.  

Podemos ressaltar que Tarso Genro foi o autor mais jovem a publicar no período em 

que estudamos o Caderno, tendo nascido em 1947. Percebemos também a presença de autores 

nascidos após 1940, com menos de 30 anos de idade. Maria Luiza de Carvalho Armando 

(1940), Ary Nicodemos Trentin (1943) e Luiz de Miranda (1945) eram os caçulas da época. 

Se os colocarmos em perspectiva com a presença de Paulo de Gouvêa (1901), Quintana 

(1906) e Pio de Almeida (1926) – que eram encarregados em auxiliar nas escolhas da 
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publicação, além de também publicados – podemos concluir que há uma preocupação dos 

editores em fazer este encontro de Gerações. Segundo depoimento de José Hildebrando 

Dacanal a Everton Cardoso (2009), o Caderno corporifica a transição de gerações de 

intelectuais no Estado, reunindo o “Rio Grande antigo e o que está nascendo”.  

Mas sejam consagrados autores, sejam novidades no mercado editorial, uma 

constatação podemos fazer: há um predomínio de autores gaúchos. Dos 62 autores que 

conseguimos rastrear a naturalidade, 37 nasceram no Rio Grande do Sul, o que representa 

mais de 59%.  

Acaso queiramos analisar o número de poesias, chegaremos aos dados de 172 textos 

de gaúchos contra 32 de poetas nascidos em outros estados do Brasil e 10 de estrangeiros, 

além de 17 poemas de autores de origens não identificadas. Os poemas gaúchos representam, 

assim, um pouco mais de 74,5%. 

Cabe observar, ainda, quatro casos especiais. Heloísa Jahn (1947) nasceu no Rio de 

Janeiro; entretanto, até 1968, residia em Porto Alegre, onde estudava filosofia na 

Universidade Federal. Dimitris Sigalinos nasceu na Grécia e chegou adulto ao Brasil. Ambos 

estão relacionados no livro de Donaldo Schüler A Poesia no Rio Grande do Sul. Já Luís 

Carlos de Arapey nasceu no Uruguai, mas residiu em Porto Alegre. E Marlene Fuser, que, 

como já vimos, esteve presente na coletânea Nossa Geração. 

Vamos observar, então, a produção dos autores gaúchos sob dois ângulos: a) os quatro 

autores com maior publicação pelo Caderno, e b) os autores de acordo com a sua presença no 

mercado editorial. 

 

4.4.1 Mario Quintana, Lya Luft, Armindo Trevisan e Carlos Nejar – um panorama sobre os 

quatro autores mais publicados no Caderno de Sábado 

  

Para Travancas (2001), cada suplemento elege seus [autores] prediletos, a partir de 

critérios próprios de seleção. Mario Quintana foi responsável por 66 dos 231 poemas 

catalogados por nós. O autor aparece em 30 dos 50 exemplares estudados. Lya Luft teve 11 

poesias suas publicadas em 10 edições do Caderno de Sábado. Armindo Trevisan em 10 datas 

diferentes obteve, também, 10 poesias publicadas. Já Carlos Nejar (1939) publicou nove 

poemas em oito edições diferentes do suplemento. Juntos, os quatro autores gaúchos são 

responsáveis por 96 poesias. Ou seja, 41,5% dos poemas publicados são de autoria de algum 

dos citados acima. Os outros 58,5% são divididos entre 68 autores. 
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Caso fôssemos unir por um traço em um mapa os quatro municípios de onde nasceram 

os poetas citados, notaremos uma linha que atravessa o Rio Grande do Sul de Oeste (Alegrete, 

de Mario Quintana), passando pelo centro do Estado (Santa Maria, de Armindo Trevisan; e 

Santa Cruz do Sul, de Lya Luft), até chegarmos ao Leste litorâneo da capital (Porto Alegre, de 

Carlos Nejar). Ligados por uma estrada que liga um dos municípios na fronteira com o 

Uruguai, passando pelo interior do Rio Grande, até chegar na metrópole. Assim, nos parece 

que o Caderno de Sábado escolhe esses autores citados para criar um contraponto entre o 

cânone gaúcho e a nova geração que buscava seu espaço. Como se, a cada duas poesias 

publicadas por Quintana, uma desses novos poetas também era selecionada. 

Coutinho (1970, p. 70) coloca Quintana dentro da corrente de “remanescentes ou 

resíduos da poesia anterior ao Modernismo, e que atravessaram e vieram refletir-se até hoje 

[1970] em certa tendência espiritualista: do simbolismo e pós-simbolismo”. Gonzaga (1995) 

vê em sua temática “uma constante amargura e articulada em torno de poucos elementos: a 

morte; a tristeza das coisas”. 

 

A manutenção de uma lírica tradicional é contrabalanceada por uma 
linguagem de absoluta simplicidade, como se em Mário Quintana 
houvesse a fusão do subjetivismo crepuscular – de inspiração 
simbolista – com o estilo coloquial da poesia modernista.  
Contudo Sapato Florido abre uma experiência que culmina com Do 
Caderno H, que reúne poemas curtos em prosa. (GONZAGA, 1995, 
p. 194) 

 

Bosi (2006, p. 463) percebe que Quintana “encontrou fórmulas felizes de humor sem 

sair do clima neo-simbolista que condicionara sua formação.” Todos os poemas publicados 

por Quintana no período estudado do Caderno de Sábado saíram sob a cartola Do Caderno H. 

Para Gonzaga (1995), “em Do Caderno H o poeta acentua sua veia irônica” (p. 194). Para 

Schüler (1987), “a maior contribuição do poeta à poesia brasileira, [é] a aguda percepção das 

coisas miúdas contaminadas pelos conflitos do observador” (p. 230). 

Lya Luft ficou em segundo em número de poesias publicadas. Para Zilberman (1985, 

p. 86), na poesia a autora trabalha com os temas de emancipação e morte. Maria da Glória 

Bordini (1999) descreve a poesia de Lya: 

 

Investe nos recessos da interioridade feminina. A fragilidade do 
amor e da vida, a solidão dos amantes, a hipocrisia dos 
relacionamentos, o peso da morte e do tempo são seus temas 
recorrentes, em versos caracterizados por uma sonoridade coloquial 
sem sobressaltos. Manejando com perícia o discurso interior, sua 
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obra permite a identificação com instâncias psicológicas profundas. 
(BORDINI, apud PEQUENO DICIONÁRIO, 1999, p. 120) 

 

Lya Luft, na edição de 7 de outubro de 1967 (a segunda) do Caderno de Sábado, 

estreia no suplemento, com o poema intitulado Tentativa de Poema. Nos parece ser 

significativo o fato, uma vez que Lya era uma jovem que, fazia pouco, adentrara o mundo da 

literatura com seu livro de estreia Canções de Limiar, de 1964.  

Coube ao suplemento registrar a adesão desses emergentes autores, mesmo aqueles 

que não incorporavam os coletivos poéticos citados anteriormente. Lya Luft, Carlos Nejar, 

Armindo Trevisan não se juntaram a nenhum movimento à época. Ainda assim, conseguiram 

estabelecer seus caminhos no campo da literatura, tendo como importante atalho o Caderno 

de Sábado. Já foi descrito acima a relevância que era dada por P.F. Gastal para lançar novos e 

jovens escritores. Hohlfeldt (1996) também acredita que o registro inicial do processo de 

surgimento de um artista é um dos pontos mais importantes do jornalismo. Podemos destacar 

que Hohlfeldt foi, em algumas edições, editor do Caderno.  

 

[Uma] função fundamental a ser cumprida pelo jornalismo cultural é 
o lançamento e a fixação de novas tendências e movimentos. A 
leitura de O Jornal do Brasil, durante os anos 50, por exemplo, nos 
permite acompanhar toda a gênese do Concretismo em nosso país, 
da mesma forma que a leitura de "O Caderno de Sábado" do Correio 
do Povo nos documenta o surgimento de um conjunto de escritores 
sul-riograndenses, a geração revelada a partir dos anos 60, e que 
teria profunda repercussão junto à literatura do país nas décadas 
seguintes. (HOHLFELDT, 1996, p. 61) 

 

Armindo Trevisan relata o surgimento dessa geração em depoimento a Everton 

Cardoso: 

 

Estava nascendo uma geração que foi chamada, talvez 
impropriamente, de geração de 60. Esta é uma geração que começou 
a se afirmar por essa época. Eu publiquei meu primeiro livro em 67. 
Na realidade ele foi terminado antes, mas levou alguns anos para ser 
publicado. Então A surpresa do ser saiu em 67, no Rio de Janeiro. 
Naquele momento surgia uma nova geração Incluía Carlos Nejar, 
Itálico Marcon, Moacyr Scliar, Lya Luft, José Clemente Pozenato, 
Jayme Paviani, Regina Zilberman, Maria da Glória Bordini, Sérgio 
Faraco, Ivo Bender, Carlos Carvalho, Ernildo Stein e Arnaldo 
Campos. Havia um grupo muito forte de pessoas. (TREVISAN apud 
CARDOSO, 2009, p.147) 
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Zilberman (1992, p. 161) comenta que essa geração de 1960 “orienta seus versos para 

uma temática menos individualista e mais filosófica, adere à estética moderna, mas não chega 

a aderir à vanguarda concretista”.  

Cardoso, em seu levantamento sobre os anos de 1967, 1968, 1969, verificou que, 

independente do gênero (crônicas, ensaios, artigos...), Trevisan desponta como o décimo-

quarto maior colaborador em número de textos publicados do Caderno de Sábado. Foram 24 

poemas, sendo 10 no período que analisamos aqui. O jornalista então pergunta ao poeta sobre 

a importância que esse suplemento teve em sua vida literária: 

 

O Caderno para mim teve uma importância especial. Porque ele me 
abriu espaço. Quem era eu até ali? Até aquele momento não éramos 
conhecidos. Agora somos conhecidos. [...] Eu nem chego a entender 
a minha trajetória literária sem o Caderno de Sábado. Não que ele 
tenha necessariamente proporcionado ou propulsado a minha 
carreira no sentido do grande público, mas para mim foi importante. 
Eu tinha certeza que meus artigos e poemas eram apreciados 
primeiro pelos editores, o que já mostrava que me tinham respeito. 
Então, foi um fator decisivo para continuar. Além disso, ele 
possibilitou muitas novas amizades, porque naquele tempo, como a 
gente não tinha outros campos de interesse, procurava se relacionar 
com os intelectuais que estavam na mesa de trabalho no jornal. 
(TREVISAN apud CARDOSO, 2009, p.147 e 152) 

 

Ana Maria Lisboa de Mello (1999) define a poesia de Trevisan: 

 

Na construção poética, deixa transparecer a sólida formação 
adquirida na sua trajetória de professor, pesquisador e leitor, que 
transita por várias áreas. Sua poesia está impregnada de perquirições 
de ordem metafísica, matizadas por uma visão cristã do mundo que 
perpassa todas as possibilidades existenciais. A partir dessa 
premissa, o tema do amor, inclusive a relação erótica, transfigura-se 
em comunhão profunda com o outro ser, e os temas sociais revelam 
o comprometimento ético e a solidariedade do poeta com todos os 
homens. (apud PEQUENO DICIONÁRIO, 1999, p. 29) 

 

Zilberman (1992) afirma que, tanto Trevisan, quanto Nejar percebem o exercício da 

função do poeta enquanto questionamento do eu. Gonzaga (1995, p. 242) percebe em Nejar a 

“habilidade verbal, a capacidade metafórica e a grande forma rítmica dos versos”, com “uma 

temática participante, [e] a busca de uma identidade para o ser latino-americano”. 

Paulo Becker (1999) relata as características principais da produção do autor:  

 

... o uso de versos que vão alternando o metro; a exploração intensa 
da repetição, especialmente a anafórica; o emprego de metáforas 
insólitas; a dicção pura, tentando ao sublime; a freqüente 
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tematização de questões metafísicas e religiosas; a representação 
altamente estilizada do real. [...] o ‘poeta do pampa brasileiro’ para 
uns, ou ‘poeta da condição humana’, para outros, compõe uma obra 
cuja repercussão se faz sentir no nosso País e no Exterior. (apud 
PEQUENO DICIONÁRIO, 1999, p. 49,50) 

 

4.4.2 Os poetas no Caderno de Sábado e no mercado editorial 

 

Para analisarmos melhor os autores gaúchos publicados no Caderno de Sábado, vamos 

procurar perceber o espaço que era dado aos autores de acordo com sua participação no 

Mercado Editorial. Para que nossa pesquisa seja mais precisa, vamos deslocar esses autores 

em três categorias: a) com publicação anterior ao ano de estréia do Caderno de Sábado 

(1967); b) com publicação no período que analisamos o Caderno (1967 e 1968); e c) com 

publicação posterior ao período analisado (portanto, após 1968). 

 Ao olharmos em números brutos, dos 231 poemas catalogados, 136 são de autores 

com livros publicados anteriormente ao ano de 1967; um percentual de 59%. Ou seja, a maior 

parte do corpus da poesia no Caderno de Sábado é utilizada para publicar nomes presentes na 

cultura gaúcha que possuam, no mínimo, uma obra publicada. Podemos aferir que há um 

cuidado em percorrer a história da poesia gaúcha, oferecendo ao leitor autores já presentes no 

mercado editorial.  

Mesmo que excluindo a coluna Do Caderno H de Quintana - responsável por 66 

poemas -, obtemos 70 poemas de outros autores. Isso representa cerca de 30,25% do valor 

total. Percebemos, também, uma preocupação em perpassar diferentes décadas, estágios, e, 

por conseqüência, escolas literárias que influenciaram os autores gaúchos relatados – 

explorando desde a ênfase retórica de Alceu Wamosy (1895-1923), até autores como César 

Pereira (1934), ligado a poesia vanguarda concretista, por exemplo. 

Dos 32 autores nascidos no Estado dos quais conseguimos rastrear o ano de suas 

primeiras obras, 24 já haviam conseguido publicar livros até o ano de 1967. Alceu Wamosy 

foi o único que publicou livro na década de 1910, assim como Paulo de Gouvêa foi o autor 

com livro na década de 1920.  

Na década de 1930, quatro dos autores que estudamos publicaram seus primeiros 

livros. São eles Raul Bopp (1898-1984), J. O. Nogueira (1908 - 1972), Ovídio Chaves (1910-

1978) e Gevanildo Ferreira (1912-?). Na década de 1940, três poetas catalogados: Hugo 

Ramirez (1922), Laci Osório (1911-1999) e Mario Quintana.  
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O Caderno explorou autores cujas primeiras obras datam das décadas de 1950; tendo 

sido sete os poetas que passaram pelas páginas do semanário do Correio do Povo que tiveram 

um livro no mercado daquele período. Do ano de 1960 até 1966, oito autores abriram espaço 

no mercado editorial. Como se tratam de apenas seis anos, percebemos um alto número de 

poetas desta primeira metade da década no Caderno; e, por conseqüência, o espaço que era 

dado aos autores emergentes.  

Percebemos assim, um constante acompanhamento da poesia que já havia sido 

produzida no século no Rio Grande do Sul. Uma ênfase pode ser vista em autores cujas 

primeiras obras são lançadas a partir da década de 1950. Entretanto, não seria incorreto 

afirmar que há representatividade de todos os períodos posteriores ao início do século XX, 

com a apresentação de autores já consagrados ao público, que possui em Mario Quintana o 

maior exemplo. Travancas (2001) relata que, muitas vezes, os meios de comunicação 

reapresentam autores para estimular o público a gostar do que já é conhecido e visto. Cardoso 

(2009) também comenta o fato: 

 

A presença de velhos conhecidos do público local guarda relação 
estreita com a intenção de colocar o suplemento em lugar de 
destaque em Porto Alegre. Se o jornal já tinha prestígio e este era 
absorvido também pelo suplemento com a vinculação do Caderno de 
Sábado à intelectualidade que conquistara prestígio em outros 
tempos, cria-se uma sensação de continuidade, de que o suplemento 
seria a sequência das publicações que, em décadas anteriores, 
aglutinaram escritores e poetas locais. É a busca de uma legitimação 
ancorada no passado, na história da cidade. (CARDOSO, 2009, 
p.122) 

 

Poderemos realçar a presença de Alceu Wamosy, escritor que nascera ainda no século 

XIX. Embora Schüler (1987) aponte que o poeta não foge à ênfase retórica em seu primeiro 

livro, Zilberman (1999, p. 12) comenta que “sua obra caracteriza-se por romper com a 

tradição regionalista, e [estar] contaminada pela influência literária [da época] dos grandes 

centros”. O autor produziu quatro livros antes de falecer em 1923.  

Raul Bopp também nasceu no século XIX. O autor da obra Cobra Norato, 

representante gaúcho do movimento Antropofágico na fase Modernista da literatura 

Brasileira, obteve quatro poemas seus publicados entre outubro de 1967 e agosto de 1968 no 

periódico.  
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J.O. Nogueira Leiria nasceu antes do século XX completar sua primeira década. Como 

também Paulo de Gouvêa, que havia publicado dois livros de poesia antes da primeira edição 

do Caderno; além de Quintana, com sete livros apenas antes de 1967.  

Renato Gianuca, que foi entrevistado por Everton Cardoso por ter sido repórter na 

editoria de Cultura do Correio do Povo, comenta sobre Laci Osório: 

 

Havia muita gente com uma produção poética “de esquerda” 
tentando encontrar o seu caminho, e assim conseguiam. O mais 
famoso nessa linha, ligado ao Partido Comunista Brasileiro, era o 
poeta Laci Osório, de Alegrete. Ele colaborava com bastante 
freqüência. Como o Laci viajava bastante para o interior, ele 
encontrava as pessoas ideologicamente afins e indicava o caminho a 
procurar em Porto Alegre. (GIANUCA, 2009, apud CARDOSO, 
2009) 

 

Percebemos nesses e em outros nomes uma preocupação com a produção cultural no 

Rio Grande do Sul com nomes históricos da intelectualidade do Estado.  

 

4.4.2.1 Autores inéditos ou emergentes no mercado editorial 

 

A segunda parte nos remete aos anos de 1967 e 1968, período que estudamos. Os 12 

poemas (10 de Armindo Trevisan e dois de Ary Trentin) delimitam um espaço de 5% dentre 

os 231 catalogados. Ao lembrarmos o comentário de que os suplementos culturais “enquanto 

expressão do jornalismo diário”, “sumarizam o conjunto de manifestações culturais” feito por 

Miranda (apud FARO, 2007, p.7), verificamos que a presença desses autores discute tanto 

“questões em pauta na atualidade, quanto opiniões ou conteúdos tradicionalmente 

identificados com o status quo das sociedades onde emergem”.  

O ano de 1967, além de demarcar a estréia do Caderno de Sábado, formaliza a entrada 

de Armindo Trevisan e Ary Trentin (este ligado ao Grupo Matrícula) no mercado editorial do 

Estado. Se levarmos em consideração o fato de que Trevisan, no Caderno, perde em número 

de poemas publicados apenas para Mario Quintana, que possuía uma coluna fixa, e para Lya 

Luft, fica ressaltada a preocupação do semanário em relatar o momento poético vivido no 

Estado.  

A terceira parte inicia no ano de 1969 (subseqüente ao período estudado e já com o 

Caderno estabelecido), que encerra a década, seguindo até os dias atuais. Percebemos, nessa 

fase, a presença de autores gaúchos que teriam sua obra de estréia publicada apenas após a 
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circulação do Caderno nas bancas. São, ao todo, seis poetas que buscaram reconhecimento 

primeiro nas páginas do jornal para, depois, estrearem no mercado editorial.  

Podemos reparar que são 12 as poesias destes autores sem contato próprio com o 

mercado editorial. Os seis autores, assim, também representam 5% dos 231 textos 

computados em 12 meses. Desse modo, poderíamos imaginar - por exemplo - que, uma vez 

por mês, uma poesia de autor sem livro publicado é lançada pelo semanário. Ou que, a cada 

dois meses, um autor sem publicação editorial obtém espaço novo no Caderno de Sábado. De 

certo é que há reservado um espaço considerável no suplemento do Correio do Povo para esta 

categoria de autores. 

Itálico Marcon (1938) publicou três poemas seus no suplemento, e cabe destacar que 

dois obtiveram o privilegiado espaço na capa da edição de 27 de abril de 1968. Seu primeiro 

livro, entretanto, saiu apenas em 1969. Outros cinco autores publicariam livros apenas na 

década de 1970. Wilson Afonso (1933), por exemplo, publicaria seu livro Poemeses em 1978; 

dez anos após ter colocado dois poemas no suplemento – um em março e outro em setembro 

de 1968. Antônio Carlos Resende (1929), tal como Afonso, também só veria seu livro de 

estreia sair em 1978, embora já figurasse desde maio de 1968 nas páginas do semanário.  

 

4.5 Autores nacionais 

 

Já podemos aferir a supremacia de autores gaúchos dada pelo suplemento. Entretanto, 

não eram apenas poetas nascidos no Rio Grande do Sul que eram escolhidos para a 

publicação. Embora transpareça a relevância dada, claramente, por seus editores aos do sul do 

Brasil, há autores de outros Estados, além de estrangeiros. 

Outra observação que fizemos ao catalogar os poetas brasileiros não nascidos no Rio 

Grande do Sul é a presença exclusiva de autores que obtiveram consagração apenas após a 

Semana da Arte Moderna de 1922. Iremos realçar as diferentes influências e linhas poéticas 

de cada um que conseguimos apurar nas referências bibliográficas e estudos sobre a obra, 

entretanto, todos eles são catalogados - tanto por Bosi, quanto por Coutinho – nas várias fases 

e grupos que o Modernismo engloba. O que, para nós, caracteriza o recorte da poesia 

brasileira que era escolhido para a publicação. 

Paulo Mendes Campos (1922-1991), poeta da Geração de 45, fora escolhido por seus 

versos em honra a Federico Garcia Lorca. O poeta estava na edição da revista Panorama, 

organizada por Fernando Ferreira de Loanda (apud BOSI, 2006, p. 465), que explica o 
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movimento como “um novo estado poético”, que buscava “um novo caminho fora do 

modernismo”. Bosi e Coutinho colocam também Moacyr Félix (1924-2005) e Thiago Mello 

(1926) dentro desse grupo. Bosi (2006) explica que na Geração de 45 se incluem “nomes 

díspares que apresentaram em comum apenas o pendor para certa dicção nobre e a volta, nem 

sempre sistemática, a metros e formas fixas de cunho clássico” (p. 438), tais como sonetos, 

odes, elegias. Tanto Moacyr Félix quanto Thiago Mello foram selecionados para a edição de 

natal de 1967 do Caderno de Sábado.  

Nesta mesma edição de natal, entretanto, notamos a presença de Cassiano Ricardo 

(1895-1974), um dos expoentes da primeira geração do modernismo no Brasil. Ao lado de 

Raul Bopp (com Cobra Norato), Cassiano Ricardo, com seus livros Deixa Estar Jacaré e 

Martim-Cererê, foi figura importante no movimento Verdeamarelismo. Vozes opostas (como 

as da Geração de 45 e as da primeira fase do Modernismo) circulando na mesma edição do 

Caderno a celebrar o mesmo momento. Augusto Frederico Schmidt (1906-1965), Carlos 

Drummond de Andrade (1902-1987), Vinícius de Morais (1913-1980), ao lado dos gaúchos 

Ernesto Wayne e Armindo Trevisan completam a seleção de poetas para a edição.  

Segundo Coutinho (1970, p. 165), Schmidt apresenta “poemas religiosos de sopro 

ecumênico, simpatia humana, e o velho, agudo e constante sentimento de transitoriedade dos 

seres”. Vinicius de Morais era um poeta lírico por natureza, segundo Bosi (2006). Coutinho 

(1970) percebe a carreira poética de Vinicius dividida entre as solicitações da carne e do 

espírito. Ambos, Schmidt e Vinícius, são colocados por Bosi e Coutinho na segunda fase do 

Modernismo. Coutinho (1970) diz que essa geração possui o “direito permanente de pesquisa 

estética”, e que passa a não depender das modas européias de se fazer poesia; com temáticas 

voltadas a “exprimir a verdade humana ou social de cada poeta, não se perdoando a ausência 

de personalidade definitiva” (p. 159-160). 

Já Carlos Drummond de Andrade procura, em suas palavras, “trabalhar a realidade 

com mãos puras” (apud COUTINHO, 1970, p. 119). Bosi (2006) define Drummond como o 

“primeiro grande poeta que se firmou depois das estréias modernistas” (p. 440). Gonzaga é da 

mesma opinião:  

 

Drummond é considerado o maior poeta brasileiro. Tendo atrás de si 
uma tradição de ruptura com a arte acadêmica – construída pelos 
artistas de 22 –, assimilou todas as conquistas da vanguarda 
modernista, depurando-as, entretanto, de tudo aquilo que era 
deboche, irracionalismo e formulismo. Desprezou também o 
nacionalismo folclórico e exótico da geração anterior, em busca de 
uma maturidade estética. (GONZAGA, 1995, p. 201) 
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Essa maturidade, segundo Gonzaga (1995, p. 201) seria atingida através de um 

“aprofundamento dos temas e da visão de mundo”, e também “da precisão da linguagem”. 

Drummond prescinde de adjetivos, tal como sua poesia. Essa precisão de linguagem 

mencionada por Gonzaga é descrita pelo próprio autor: 

 

À medida que envelheço, vou me desfazendo dos adjetivos. Chego a 
ver que tudo se pode dizer sem eles, melhor que com eles. Por que 
“noite gélida”, “noite solitária”, “profunda noite”? Basta “a noite”. O 
frio, a solidão, a profundidade da noite estão latentes no leitor, 
prestes a envolvê-lo, à simples provocação dessa palavra “noite”. 
(ANDRADE, apud BOSI, 2006, p.444) 

 

Os três (Schmidt, Vinícius e Drummond), como pudemos perceber, já eram 

consolidados como grandes poetas brasileiros no momento de sua publicação no Caderno. 

Assim, essa edição especial de Natal contou apenas com Trevisan de iniciante. Cabe destacar 

que, mesmo assim, o gaúcho e jovem poeta Trevisan obteve a capa da edição, espaço mais 

nobre em qualquer periódico. Parece-nos que a poesia – como produto que era de um 

suplemento cultural – foi oferecida para apreciação de seus leitores em razão da celebração do 

Natal com uma grande quantidade de poetas canônicos na nação e do mundo. 

Outro autor nacional que colocou uma poesia em uma edição especial foi Manuel 

Bandeira, que no dia 24 de fevereiro de 1968 teve um poema seu publicado na edição em 

homenagem ao carnaval. Segundo Gonzaga (1995, p. 186), Bandeira “enquadra-se na vertente 

mais clássica do espírito modernista, aquela em que se processa uma fusão entre a confissão 

pessoal e a vida cotidiana”. 

Outro detalhe sobre o autor foi o fato de sua outra poesia publicada no Caderno ter 

sido A Mario Quintana. Já havia sido Bandeira que denominara os pequenos poemas curtos 

em prosa de Quintana de quintanares. Cecília Meireles também ofereceu uma poesia sua a 

Quintana no dia 4 de novembro de 1967.  

Podemos perceber nesses dois autores (Cecília e Bandeira), um diálogo com a figura 

de Mario Quintana, ícone da poesia gaúcha. Concluímos, através desse fato, uma predileção 

do suplemento em publicar poemas que possuíssem alguma correlação com o mundo literato 

do Rio Grande do Sul. 
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Coutinho (1970) reitera a importância de Cecília Meirelles para a literatura nacional: 

 

No conjunto de seus livros, e apenas alguns deles já chegariam para 
isso, Cecília Meireles é a mais alta figura que já surgiu na poesia 
feminina brasileira, e, sem distinção de sexo, um dos grandes nomes 
da nossa literatura. (COUTINHO, 1970 V, p. 118) 

 

Gonzaga (1995) descreve Cecília como ainda “presa à tradição lírica do passado” (p. 

191). Entretanto, Meireles, ao lado de Tasso da Silveira (1895-1968), foi uma das criadoras 

do Grupo Festa, que Coutinho descreve como: 

 

No limiar da revolução espiritual modernista, nos domínios da 
estética, deve-se colocar o chamado Grupo Festa [...] Três correntes 
foram indicadas como típicas da primeira vaga modernista: a 
corrente primitivista, a corrente nacionalista e a corrente mística, ou 
espiritualista em sentido estrito. Esta última é que era representada 
pelo grupo de Festa. (COUTINHO, 1970, p. 293) 

 

4.6 Autores estrangeiros 

 

Em média, temos menos de um texto de autores estrangeiros por mês nas páginas do 

Caderno. O que nos demonstra que há mais espaços para autores iniciantes gaúchos, do que 

para consagrados de fora do Brasil. Embora possamos averiguar a predileção na língua 

espanhola, materna de quatro, dos nove estrangeiros, os nossos laços com a língua herdada 

estão presentes em dois autores de Portugal. Dos nove autores, sete nasceram em solo 

europeu.  

Trevisan relata para Cardoso (2009, p. 149) uma visita feita por Paul Claudel (1868-

1955) ao Correio do Povo em meados dos anos 1950, tendo sido recebido por Erico 

Verissimo. Segundo o poeta, isso aconteceu porque, naquela época, o “jornal tinha uma 

importância que hoje foi assumida pela televisão e por outras formas de propaganda 

eletrônica”. Em 24 de agosto de 1968 foi organizada uma edição especial para o dramaturgo e 

poeta francês. 

 

A edição sobre Claudel foi organizada com a colaboração de 
professores e alunos da cadeira de francês da Faculdade de Filosofia 
da UFRGS, sob a orientação do professor Marcel Lacarra. Depois de 
uma apresentação do homenageado, há textos de análise da obra de 
Claudel, um relato autobiográfico do escritor, dois textos de sua 
autoria, uma cronologia com sua vida e obra, opiniões de intelectuais 
franceses sobre o ensaísta, o poema A virgem ao meio-dia e uma 
análise da relação de Claudel com o Brasil, além de textos sobre 
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outros temas não relacionados ao escritor francês. (CARDOSO, 
2009, p.72) 

 

Cardoso (2009, p. 112) percebe nesse espaço dado a autores já notórios “a intenção de 

construir historicamente o gosto dos leitores” com obras que já passaram “por seu período de 

legitimação”. A poesia do espanhol Calderon de La Barca (1600-1681) também nos serve de 

exemplo nesta categoria. O poeta do século XVII fez parte da edição de 23 de dezembro de 

1967, que procurava celebrar o Natal.  

 

O eixo temático, baseado em uma data cíclica e que 
tradicionalmente agenda o jornalismo, serve de ponto de partida para 
a seleção dos poemas. Esse critério, no caso desta edição, se 
sobrepõe a qualquer outro, deixando os parâmetros literários em 
segundo plano. [...] 
Essa seleção de poemas é exemplar no que se refere à variedade da 
poesia escolhida para sair no suplemento. A diversidade inclui a 
poesia espanhola do século XVII (Calderón de la Barca), autores já 
consagrados e ainda atuantes à época no cenário brasileiro (casos de 
Vinícius de Moraes, Carlos Drummond de Andrade e Cassiano 
Ricardo) e poetas que naquele momento procuravam consolidar suas 
carreiras (como Armindo Trevisan). Havia, portanto, espaço para a 
diversidade poética de diferentes épocas, lugares e autores. 
(CARDOSO, 2009, p. 67) 

 

Nesta edição também estão os portugueses Miguel Torga (1907-1995) e Helena de 

Cidade Moura. Assim, percebemos que um terço dos poetas estrangeiros publicados nos 

primeiros doze meses de existência do Caderno de Sábado foram publicados em apenas uma 

edição temática. Rainer Maria Rilke (1875-1926) e Camilo Rocha (1930-1958), publicados na 

edição de 30 de dezembro de 1967, que celebra a mudança de ano, podem ser contabilizados 

como publicações dentro do que segue a agenda do jornalismo.  

O Caderno também remetia a datas do calendário literário. Na edição de 10 de agosto 

de 1968, a pauta do aniversário de morte de Federico Garcia Lorca ganha muitas páginas. De 

todos os 10 poemas de autores estrangeiros, 30% estão nesta edição. Além de conter na capa 

uma poesia do poeta espanhol, a página 8 também apresenta seus versos. O que o coloca 

como o único estrangeiro a conseguir figurar com mais de uma poesia no Caderno de Sábado. 

Esse dado realça a importância dada através da grande quantidade de textos sobre o autor, 

alguns assinados por figuras como Carlos Drummond de Andrade, Vinicius de Morais, 

Cecília Meireles e Mario de Andrade, cânones da poesia brasileira emprestando seu prestígio 

com o público leitor brasileiro em textos sobre o autor espanhol. As homenagens ao autor 
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também vieram nos versos do cubano Nicolas Gullen (1902-1989) e do bageense Camilo 

Rocha.  

Podemos dizer que sete textos de estrangeiros foram publicados em edições ligadas ao 

agendamento e a ao calendário, seja ele literário, ou em alguma data importante. Cabe lembrar 

que dois autores - Dimitris Sigalinos e Luís Carlos de Arapey (1936) - nascidos fora do Brasil 

residiam em Porto Alegre. Assim, percebemos que a escolha de autores estrangeiros, não 

residentes no Rio Grande do Sul, é observada em datas celebrativas.  



 

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao finalizar esta monografia, vamos retomar os principais pontos que nos guiaram 

nesta análise do espaço para a produção poética do Estado do Rio Grande do Sul no 

suplemento cultural do Correio do Povo. Ciente da diversidade de temas a serem pesquisados 

a partir de um estudo do Caderno de Sábado, buscamos delimitar nosso trabalho ao primeiro 

ano do suplemento, uma vez que a pluralidade de material nos daria um panorama concreto 

do que ali era publicado. Assim, esse objetivo de retratar o espaço reservado para a poesia 

nesse período foi feito por meio do apontamento dos critérios presentes para a escolha do que 

ganhou as páginas do suplemento.  

Em um primeiro momento, para esclarecer aspectos sobre esse espaço destinado à 

poesia, adquirimos os exemplares necessários para o estudo. Assim, através de um processo 

de catalogação, trouxemos à luz os autores que tiveram suas poesias publicadas no período 

estudado. Desse modo, conseguimos perceber critérios pelos quais organizamos os poetas e 

suas produções.  

Entretanto, precisávamos estabelecer, em primeiro lugar, alguns conceitos históricos 

que contextualizariam a importância do papel que representa o jornalismo para a divulgação 

da literatura. Para isso, esse trabalho buscou, em seu segundo capítulo, a história da criação de 

um lugar para a literatura dentro do jornalismo impresso. Estabelecemos, assim, o princípio 

da relação que os jornais mantêm na divulgação de bens culturais, em especial, da produção 

literária. Seguimos relatando a abertura desse espaço na imprensa brasileira.  

De acordo com as mudanças – políticas, sociais, econômicas – da sociedade, 

modificam-se também a estruturas do jornalismo. Consequentemente, sua relação com a 

literatura. Em meados dos anos 1950, essas transformações desencadeiam um processo de 

criação de um espaço específico para a cultura fora do corpus do jornal. A partir desse ponto, 

caracterizamos aquele que seria o ponto mais significativo dessa relação histórica: os 

suplementos culturais. Havia, nesses cadernos culturais, uma predominância de poesias, 

crônicas, ensaios e críticas, pois os jornais brasileiros demonstravam grande preocupação com 

a divulgação da literatura brasileira.  

Com esse levantamento em mãos, pudemos entender melhor as páginas do Caderno de 

Sábado. Mas, para construirmos um olhar analítico, no segundo capítulo, desenvolvemos um 

breve relato histórico, procurando iluminar os pontos de convergência na história do Grupo 

Caldas Júnior com o universo cultural no Estado. Assim, conseguimos visualizar melhor a 
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importância e representatividade que um suplemento ligado ao jornal Correio do Povo teria 

com a população gaúcha. Ressaltamos também a importância que possuía o criador e editor 

do suplemento para a intelectualidade local, uma vez que tudo que era publicado no Caderno 

possuía o aval de P. F. Gastal. Nossas leituras nos demonstraram o vínculo criado entre o 

Caderno de Sábado e o leitor do jornal, que buscava desde a atualidade e a universalidade, à 

ilustração, o que - somados - construíram o viés enciclopédico do suplemento. 

Caracterizamos, assim, a legitimidade que as páginas do Caderno cederiam àqueles que 

tivessem poemas seus publicados naquele espaço. 

O espaço reservado para a poesia no Caderno de Sábado era maior do que para 

qualquer outro tipo de produção. Isso reforçou nosso desejo de estabelecer esse retrato sobre o 

que era publicado e os critérios para essas escolhas.  

Assim, chegamos ao quarto capítulo, quando analisamos efetivamente o espaço cedido 

para a poesia. Conseguimos, deste modo, responder as questões que impulsionaram a 

existência desse trabalho. Para cumprir com as finalidades estabelecidas, cruzamos as 

informações contidas e catalogadas no Caderno de Sábado, com a história da literatura, 

referendados por autores especializados. Através de um processo de pesquisa bibliográfica, 

partimos em busca desses autores referenciais que nos forneceriam os dados necessários para 

uma análise correta do que nos era fornecido pelo suplemento. 

O primeiro critério de publicação, definitivamente, foi a naturalidade do poeta. 

Percebemos uma preocupação muito grande dos editores do suplemento em dar espaço para 

os autores que produziram no Rio Grande do Sul. A intelectualidade gaúcha tinha garantido 

um lugar de representação e de encontro.  

O público-leitor tinha consciência de que encontraria ali a visão poética que era 

praticada no Estado em suas mais diferentes visões. Isso porque havia uma preocupação em 

divulgar as diversas correntes poéticas em que autores gaúchos se inseriram. Houve espaço 

reservado para poetas históricos, com poemas que datavam do início do século XX; até 

autores cujos versos datavam do ano de criação do Caderno. As gerações poéticas do Rio 

Grande do Sul tinham representatividade no suplemento do Correio do Povo. Como também 

tinham as diferentes escolas literárias, tanto com poesias que trabalhavam a temática gaudéria, 

como as que trabalhavam vanguardas concretistas, por exemplo. 

As inúmeras redes sociais que se criaram através da poesia no Estado também tiveram 

lugar nas páginas do Caderno de Sábado. Os mais importantes grupos de poesias foram 

representados no suplemento com a presença de pelo menos algum de seus participantes. Mas 
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cabe ressaltar que não era necessário fazer parte de um grupo para ter seus poemas 

publicados. O Caderno abriu espaço para autores consagrados ou iniciantes com trajetórias 

individuais. Observamos que os quatro mais publicados não pertenciam a nenhum grupo, 

entretanto, caracterizam esse encontro de gerações e a abertura para autores emergentes. 

Apesar da massiva predominância de gaúchos, autores de outros Estados brasileiros 

também eram contemplados pelas páginas do suplemento. O principal critério para a escolha 

desses autores era a sua vinculação a alguma das diferentes fases do movimento modernista 

nacional. Para autores nacionais, entretanto, era dada preferência a autores já canônicos.  

Assim também ocorria com autores internacionais. Poetas estrangeiros, porém, tinham 

um critério definido para circular no Caderno: a celebração do agendamento jornalístico. 

Fosse por datas importantes do calendário, fosse por datas literárias, a poesia internacional 

teria seu espaço apenas em edições especiais.  

Desse modo, respondemos às perguntas que guiaram este trabalho. Ressaltamos o 

caráter enciclopédico do suplemento, para destacar nossa observação final. Concordamos 

quando Tânia Carvalhal (1996) comenta que o Caderno comandado por P. F. Gastal contém 

documentação valiosa sobre a vida literária do Estado. Nesse estudo sobre seu primeiro ano 

de existência, pudemos observar diversas correntes que influenciaram a poesia no Estado.  

Mais que isso, percebemos que o Caderno de Sábado era um espaço com o qual a 

poesia (e também seus autores, seus leitores) poderia contar. Durante a semana, páginas em 

branco receberiam versos para serem distribuídos nos fins-de-semana. Poetas gaúchos 

desfrutavam de um veículo ímpar de propagação de suas obras. Poetas emergentes, então, 

vislumbravam um instrumento capaz de colocá-los em contato com outros nomes da 

intelectualidade gaúcha e nacional. 
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APÊNDICES 

 

APÊNDICE A – Publicações 



n. autor data pág título qt ex naturalidade primeiro livro
Do Caderno H / Dupla Delícia

Do Caderno H / Elegia Dominical
Do Caderno H / O Ritmo

Do Caderno H / O Instrumento
Do Caderno H / Veto

Do Caderno H / Essas Distâncias Astronômicas
Do Caderno H / Galeria (I)

Do Caderno H / Inveja
Do Caderno H / Poesia e Desenho

Do Caderno H / Galeria (II)
Do Caderno H / Do Estilo

Do Caderno H / Pequeno Poema em Prosa
25/11/67 10 Do Cadernoo H / Tenta enlouquecer-me
02/12/67 2 Do Caderno H / A Noite Pervaguei ...
30/03/68 11 Do Caderno H / A Paulo Correia Lopes
06/04/68 2 Do Caderno H / A Beleza dos Versos Impressos em Livro
20/04/68 2 Do Caderno H / Eu queria trazer-te uns versos
27/04/68 2 Do Caderno H / Prosia
04/05/68 2 Do Caderno H / Escadas
11/05/68 2 Do Caderno H / Cartas
18/05/68 2 Do Caderno H / É preciso que a saudade ...

Do Caderno H / Vida Social
Do Caderno H / O Juca

01/06/68 2 Do caderno H / Eu sou aquele
08/06/68 2 Do caderno H / Tângolo-Mango
15/06/68 2 Do Caderno H / Conto Azul

Do Caderno H / Canção da Água e do Vinho
Do Caderno H / Canção da Felicidade

Do Caderno H / Canção de Rosa e Maria
29/06/68 2 Do caderno H / A velha e a casa
06/07/68 2 Do Caderno H / Soneto LXXVII
13/07/68 2 Do caderno H / Jogos Pueris
20/07/68 2 Do caderno H / Aeroporto
27/07/68 2 Do caderno H /A canção do Mar
03/08/68 2 Do caderno H / Despedida
10/08/68 2 Do caderno H / O estranho visitante
17/08/68 2 Do caderno H / Bilhete atirado no poço do tempo

Do caderno H / Conto de Horror
Do caderno H / Verão

Do caderno H / Outono
Do caderno H / Inverno

Do caderno H / Primavera
Do caderno H / Os elefantes
Do caderno H / As formigas

Do caderno H / Ponte
Do Caderno H / Branca de Neve e os Tarados

Do Caderno H / Vida
Do Caderno H / Super Sherloquismo

Do Caderno H / O Concurso
Do Caderno H / Liberdade Criadora

Do Caderno H / Das Escolas Poéticas
Do Caderno H / O que Há de Mais Triste

07/09/68 2 Do caderno H / Árvore

2

Poemas

1 Mario Quintana

11/11/67 10

18/11/67 10

1946 – Canções

24/08/68 2

25/05/68 2

22/06/68

66 30 Alegrete, RS (1906-1994)

31/08/68 2



Do caderno H / Conversa tão brasileira
Do caderno H / Prurido

Do caderno H / Da crítica
Do caderno H / Da indiferença

Do caderno H / Das pulgas
Do caderno H / What is a name?
Do caderno H / Arte & Mensagem

Do caderno H / Das reticências
Do caderno H / Nem cara, nem coroa

21/09/68 2 Do caderno H / Soneto LXXXIII
o amador de enigmas

dizia coisas assim
trechos de entrevista

07/10/67 6 Tentativa de Poema
28/10/67 12 Poliedro / Cantiguinha IV
11/11/67 11 Poliedro / Intramuros

Poliedro / Recado I
Poliedro / Recado II

06/01/68 12 Poliedro / Roteiro
20/01/68 6 A Invenção das Estátuas
23/03/68 1 Temas da Madrugada
11/05/68 1 Alamêda
22/06/68 5 Cantiguinha decepcionada
09/03/68 4 Quando o clangor 
07/10/67 8 O Laço
28/10/67 1 Segunda Carta a Mário Quintana
18/11/67 8 e 9 Balada Incomoda
25/11/67 11 Elegia Para Guimarães Rosa
23/12/67 1 Vilancico
17/02/67 8 e 9 Balada do Pequeno Canceroso
16/03/68 1 Terceira Carta a Mario Quintana
22/06/68 1 Quarta Carta a Mario Quintana
07/09/68 6 Memória de Cecília
28/09/68 1 Poema da Aparição

Da Morte e Seu Trabalho I
Da Morte e Seu Trabalho II

04/11/67 8 e 9 A Refeição Assídua
16/12/67 1 Balada do Amigo
13/01/68 1 A Doma e Sua Danação
04/05/68 4 Réquiem a Luther King
06/07/68 1 Considerações sôbre a Paz
09/03/68 1 Chegamento
14/09/68 14 Disciplina
21/10/67 8 e 9 Louvaçãp Para a Amada
16/12/67 8 Morfologia
13/01/68 8 Metamorfose
27/01/68 1 Poema

Mutação
Unidade

As Coisas
Poema

27/01/68 8 Manifesto
Manifesto 1
Manifesto 4
Manifesto 23

6 Cesar Pereira 6 4
10/02/68 11

29/06/68 9

Pinheiral, SC (1936-...) 1983 – O Princípio das Constelações
02/03/68 1

04/05/68 1

Taquari, RS (1934-...) 1960 - Carrosel de Cinzas

5 Dércio Marchi 8 6

Santa Maria, RS (1933-...) 1967 – A Surpresa do Ser

4 Carlos Nejar

07/10/67 1

Porto Alegre, RS (1939-...) 1960 – Livro de Silbion

3 Armindo Trevisan 10 10

2 Lya Luft 11 10

9 8

28/09/68 2

Santa Cruz do Sul, RS (1938-...) 1964 - Canções de Limiar

16/12/67 15

14/09/68 2



Por Favor
31/08/68 6 Manifesto 22
02/12/67 8 Explicação da Estrela
23/12/67 10 Soneto de Natal
06/01/68 15 Soneto Da Rosa
04/05/68 12 Soneto da Solidão
07/10/67 9 Copacabana
25/11/67 9 Olinda
02/03/68 3 Abisag
17/08/68 8 Idioma
27/01/68 5 Do "Diário - Morrer"

Ilha, Ilha
Do Caderno de Notas

14/09/68 1 Eterna
30/12/67 1 Poema Pela Passagem do Ano
15/06/68 5 Soneto com Acompanhamento de Flauta
21/09/68 1 Oda a Pablo Neruda
20/01/68 8 e 9 Infidelidade Ao Cárcere
10/02/68 14 Azul Quase
03/08/68 4 Sono de Inverno
06/01/68 1 Se Ousares...
25/05/68 10 Sesta
15/06/68 5 As Quatro Gotas

Romance da Sereia
Do Amor

Noite
Canção do Filho Pródigo I
Canção do Filho Pródigo II

Orgulho
Mistério

Cavalo na estrada
Para a moça rosa

Rumo e Querência para o Tropeiro Morto / I – Rumo
Rumo e Querência para o Tropeiro Morto / II -  Querência

01/06/68 4 Potins
Reminiscências

Teatro
16/03/68 8 e 9 Poema do Ciclista

Balada da Casa Vazia
Regresso

06/01/68 15 Carta A Carlos Nejar
27/01/68 10 Desconcerto
20/01/68 1 Almofariz
31/08/68 13 A Véspera do Caos
16/12/67 9 Depois
27/01/68 15 Canto Ao Amor
27/07/68 6 Na escola normal
03/08/68 6 Na escola normal
13/01/68 6 Praça de Quaraí
31/08/68 1 Que cante meu canto
10/02/68 1 Poema da Terra
20/04/68 1 Poema para Luther King, o Cavaleiro da Paz
16/12/67 8 e 9 À Mário Quintana
24/02/68 8 A Canção das Lágrimas de Pierrô
06/04/68 3 Momentos da mesma morte

Porto Alegre, RS (1933-1991) 1964 – À Beira do Copo

23 Manuel Bandeira

24 Walmir Ayala 2 2

2 2

Alegrete, RS (1911-1999) 1944 – Peão de Estância e Outros Poemas

Uruguaiana/RS (1945-...) 1973 – Memorial

Recife, PE (1886-1968) 1917 - Cinza das Horas

22 Luiz G. de Miranda 2 2

21 Laci Osório 2 2

Porto Alegre, RS (1918-?) 1952 – Flores Exóticas

19 Ilka do Amaral

20 Kraemer Neto 2 2

2 2

Gramado, RS (1943-...) 1967 – Matrícula

Uruguaiana, RS (1922-...) 1940 – Adolescência

Bagé, RS (1926-1997) ? - Apassionata

3 2

18 Hugo Ramirez 2 2

17 Ary Nicodemos Trentin 2 2

15 Hélio Ricciardi 3 2

Garibaldi, RS (1938-...) 1969 – Tempos de Exílio
27/04/68 1

16 Itálico Marcon

Porto Alegre, RS (1931-1995) 1959 – Cantigas do Tempo Velho

17/02/68 1

Alegrete, RS (1925-...) 1956 – Em Busca da Lua Cheia
27/07/68 8 e 9

Campos, RJ -

14 Apparício Silva Rillo
04/05/68 9

15/06/68 1
4 2

13 Marlene Crespo Fuser

30/09/67 11

7 2

12 José Paulo Bisol 3 3

Caxias do Sul, RS 1971 – Poemas ao Portador

Porto Alegre, RS, (1928-...) 1957 – Sim à Vida

10 Camilo Rocha

11 Isaac Starosta 3 3

3 3

Tupacertã, RS (1898-1984) 1931 – Cobra Norato4 4

Bagé, RS (1930-1958) Edição Póstuma, sem data confirmada – A Barca de Tarsis

Lagoa Vermelha, RS (1910-1978) 1933 – Cancioneiro4 3

8 Raul Bopp

4 4

9 Ovídio Chaves 30/03/68 8

Bagé, RS (1929-1997) 1955 – O Anjo Calavera7 Ernesto Wayne

29/06/68 9



17/08/68 8 e 9 A morte do gato
02/03/68 11 Humildade
28/09/68 11 Os negrinhos de Biafra

Cinco Poemas I
Cinco Poemas II
Cinco Poemas IV
Cinco Poemas V
Cinco Poemas III

Lavadeiras de Tramandaí
Bilhete

Angústia no Quarto
Sertão

Simplesmente
Sobre a Palavra I

A Hora Exata
Sobre a Palavra II
Envelhecimento

Cantiga 
Cantiga azul
Inquietude
Sem Rumo
Concerto
Cantiga

1 La Casada Infiel
8 La Danza da Lua em Santiago

Eu hoje quero uma rosa
Poema do reencontro

Romance do Empresado F. García Lorca
Balada com Porcos Negros

34 Alberto Crusius 20/07/68 4 A Saudade 1 1 - -
35 Alceu Wamosy 21/10/67 1 A Volta 1 1 Uruguaiana, RS (1895 -1923) 1913 – Flâmulas
36 Alcides P. Sabbi 02/12/67 1 A Guerra 1 1 - -
37 Ana Amélia de Lemos 07/09/68 13 A Vida 1 1 Lagoa Vermelha, RS (-...) -
38 Ana Luiza Bueno Simas 18/11/67 1 Povo de Israel 1 1 Santana do Livramento, RS (1926-?) 1965 – Apenas Pára
39 Antônio Carlos Resende 16/05/68 6 Suíte para Cêmbalo de Haendel 1 1 Cachoeira do Sul, RS (1929-...) 1978 – Magra, mas não muito
40 Augusto Frederico Schmidt 23/12/67 7 A Mãe Cansada 1 1 Rio de Janeiro, RJ (1906-1965) 1928 – Canto  do Brasileiro
41 Calderon de La Barca 23/12/67 8 Imagem de Maria Inmaculada 1 1 Madrid, ESP (1600-1681) -
42 Carlos Drummond de Andrade 23/12/67 10 O Que Fizeram do Natal 1 1 Itabira, MG (1902-1987) 1930 - Alguma Poesia
43 Carlos Saldanha Legendre 09/03/68 9 Elegia à lêsma (abertura) 1 1 Porto Alegre, RS (1934-...) 1962 – Canto ao Mar de Piriápolis
44 Cassiano Ricardo 23/12/67 10 Natal sem Prece 1 1 São José dos Campos, SP (1895-1974) 1915 - Dentro da Noite
45 Dimitris A Sigalinos 06/07/68 12 Os Guindastes 1 1 Grécia, residia em PoA 1971 – Canto e Penúria
46 Fernando Moreira 10/02/68 15 Poema 1 1 São Luís, MA (1930-...) 1974 - Desenhos na Parede
47 Fernando Py 06/01/68 8 e 9 O Desconhecido 1 1 Rio de Janeiro, RJ (1935-...) 1962 – Auroras de Vidro
48 Helena Cidade Moura 23/12/67 10 Natal Gratuito 1 1 portuguesa -
49 Heloísa Jahn 11/05/68 1 Verso despropositado 1 1 Rio de Janeiro, RJ (1947-...) 1967 – Canto Breve dos Desamados
50 Ítalo Zailu Gatto 07/09/68 1 Cantiga Verde-Amarela 1 1 São Gabriel, RS )1939-...) 1972 – O Acendedor de Estrelas
51 J O Nogueira 13/07/68 1 Carrêta 1 1 São Francisco de Assis, RS (1908-1972) 1932 - Campos de Areia
52 Jayme Castro 27/04/68 5 Paisagem do Pampa 1 1 Ouricuri, PE (1985-?) 1935 – A Noite dos Tambores Silenciosos
53 José Ferlauto 14/09/68 14 Tentativa de Comunicação 1 1 - -
54 Luiz Carlos de Arapey 27/07/68 1 Para melhor querer-te 1 1 Montevideu, URU (1936-?) (res Br) 1951 – Poemas do Tempo Frágil
55 M. de A I. 08/06/68 1 Our Soul Brother Bob 1 1 - -
56 Mário de Almeida Lima 25/11/67 1 Joãozinho de Cordisburgo 1 1 - -
57 Miguel Torga 23/12/67 10 Natal 1 1 S. Martinho de Anta, POR (1907-1995) -
58 Moacyr Félix 23/12/67 10 Natal 1 1 Rio de Janeiro, RJ (1924-2005) -
59 Nicolás Guillen 10/08/68 7 Federico 1 1  Camagüey, CUB (1902-1989) -

Belo Horizonte, MG (1922-1991) 1951 – A Palavra escrita33 Paulo Mendes Campos 10/08/68 6 2 1

Andaluzia, ESP (1898-1936) 1921 - Livro de Poemas

32 Gevaldino Ferreira 03/08/68 1 2 1 Vacaria, RS (1912-?) 1937 – Caravana Sentimentalista

31 Federico García Lorca 10/08/68 2

2 1

1

Rio de Janeiro, RJ (1901-1964) 1919 - Espectros30 Cecília Meirelles 04/11/67 1

4 1 Lagoa Vermelha, RS (1929-...) 1958 – Piquete dos Sonhos29 Terezinha Odete 11/05/68 13

- 1986 - 30 Anos esta Noite28 Mirian Gomes de Freitas 28/10/67 8 e 9

27 Maria Luiza 06/04/68 1

4 1

- -

5 1 Porto Alegre, RS (1940-...) -

26 Cida Rinaldi Guastelli 11/11/67 8 e 9 5 1

25 Wilson Afonso 2 2

Porto Alegre, RS (1933-1991) 1964 – À Beira do Copo

Bagé, RS (1933-...) 1978 – Poemeses

24 Walmir Ayala 2 2



60 Osmar Lautenschlieger 20/07/68 5 A Esquina 1 1 - -
61 Paul Claudel 24/08/68 9 A virgem ao meio-dia 1 1 Villeneuve-sur-Fère, FRA (1868-1955) -
62 Paulo de Gouvea 17/02/68 14 Um Dia Morrerei 1 1 São Vicente do Sul, RS (1901-1988) 1927 – Mansamente
63 Paulo Hecker Filho 23/03/68 12 São Paulo 1 1 Porto Alegre, RS (1926-2005) 1951 – Internato, na Paz da Lua
64 Pedro Port 18/05/68 1 Poema I: Do Mar 1 1 Cachoeira do Sul, RS 1964 - Poesias Vezes Três
65 Régius Matos 06/07/68 12 O Louco 1 1 - -
66 Rainer Maria Rilke 30/12/67 8 Dia de Outono 1 1 Praga, CZE (1875-1926) 1894 - Vida e Canções
67 S. A Pio de Almeida 27/04/68 4 Rosa de Fogo 1 1 Alegrete, RS (1926-?) -
68 Tarso Fernando Genro 21/09/68 14 Fotomomento 1 1 São Borja, RS (1947-...) 1964 – Vento Norte
69 Tasso da Silveira 11/11/67 1 Balada de Emily Bronte 1 1 Curitiba PR, (1895-1968) -
70 Thiago de Mello 23/12/67 10 Poema de Natal, Quase de Amor 1 1 Barreirinha, AM (1926-...) 1947 – Coração de Terra
71 Toni Cardo carré 14/10/67 8 e 9 Rataplan de Protesto nº1 1 1 - -
72 Vinicius de Moraes 23/12/67 8 e 9 Poema de Natal 1 1 Rio de Janeiro, RJ (1913-1980) 1917 - Cinza das Horas

231

legenda: origem dos autores
n. gaúchos 37

autor brasileiros (exceção RS) 16
data estrangeiros 9
pág desconhecida 10

título total 72
qt
ex
-

naturalidade

página em que foi publicada a poesia

procedência do autor

título dado à poesia
soma total de poesias publicadas nos diversos dias publicados

em quantas edições do CS  foi cedido espaço para o autor
dado desconhecido

ordem crescente de autores em relação ao número de publicações conseguidas
nome do autor

data da publicação da poesia



 

 

APÊNDICE B – Poetas gaúchos 

poetas gaúchos 

  naturalidade autor qt ex ano de  publicação 

1 Uruguaiana, RS (1895 -1923) Alceu Wamosy 1 1 1913 – Flâmulas 

2 
São Vicente do Sul, RS 

(1901-1988) Paulo de Gouvea 1 1 1927 – Mansamente 
3 Tupaceretã, RS (1898-1984) Raul Bopp 4 4 1931 – cobra norato 

4 
São Francisco de Assis, RS 

(1908-1972) J O Nogueira 1 1 1932 - Campos de Areia 

5 
Lagoa Vermelha, RS (1910-

1978) Ovídio Chaves 4 3 1933 – Cancioneiro 

6 Vacaria, RS (1912-?) Gevaldino Ferreira 2 1 
1937 – Caravana 
Sentimentalista 

7 Uruguaiana, RS (1922-...) Hugo Ramirez 2 2 1940 – Adolescência 

8 Alegrete, RS (1911-1999) Laci Osório 2 2 
1944  – peão de estância 
e outros poemas 

9 Alegrete, RS (1906-1994) Mario Quintana 66 30 1946 – canções 

10 Porto Alegre, RS (1926-2005) Paulo Hecker Filho 1 1 
1951 – internato, na paz 
da lua 

11 Porto Alegre, RS (1918-?) Kraemer Neto 2 2 1952 – Flores Exóticas 
12 Bagé, RS (1929-1997) Ernesto Wayne 4 4 1955 – o anjo calavera 

13 Alegrete, RS (1926-...) Hélio Ricciardi 3 2 
1956 – Em Busca da Lua 
Cheia 

14 Porto Alegre, RS, (1928-...) José Paulo Bisol 3 3 1957 – sim à vida 

15 
Lagoa Vermelha, RS (1929-

...) Terezinha Odete 4 1 
1958 – Piquete dos 
Sonhos 

16 Porto Alegre, RS (1931-1995) Apparício Silva Rillo 4 2 
1959 – Cantigas do 
Tempo Velho 

17 Taquari, RS (1934-...) Cesar Pereira 6 4 1960 - Carrosel de Cinzas 
18 Porto Alegre, RS (1939-...) Carlos Nejar 9 8 1960 – livro de silbion 

19 Porto Alegre, RS (1934-...) 
Carlos Saldanha 

Legendre 1 1 
1962 – Canto ao Mar de 
Piriápolis 

20 Porto Alegre, RS (1933-1991) Walmir Ayala 2 2 1964 – à beira do copo 

21 Cachoeira do Sul, RS Pedro Port 1 1 
1964 - Poesias Vezes 
Três 

22 São Borja, RS (1947-...) Tarso Fernando Genro 1 1 1964 – Vento Norte 

23 
Santa Cruz do Sul, RS (1938-

...) Lya Luft 11 10 1964 - Canções de limiar 

24 
Santana do Livramento, RS 

(1926-?) Ana Luiza Bueno Simas 1 1 1965 – Apenas Pára 

    subtotal 136     
25 Santa Maria, RS (1933-...) Armindo Trevisan 10 10 1967 – A surpresa do ser 

26 Gramado, RS (1943-...) Ary Nicodemos Trentin 2 2 1967 – Matrícula 

    subtotal 12     

27 Garibaldi, RS (1938-...) Itálico Marcon 3 2 1969 – Tempos de exílio 

28 Caxias do Sul, RS Isaac Starosta 3 3 
1971 – Poemas ao 
portador 

29 São Gabriel, RS (1939-...) Ítalo Zailu Gatto 1 1 
1972 – O Acendedor de 
Estrelas 

30 Uruguaiana/RS (1945-...) Luiz G. de Miranda 2 2 1973 – Memorial 

31 
Cachoeira do Sul, RS (1929-

...) Antônio Carlos Resende 1 1 
1978 – Magra, mas não 
muito 



 

 

32 Bagé, RS (1933-...) Wilson Afonso 2 2 1978 – Poemeses 

    subtotal 12     

33 Bagé, RS (1930-1958) Camilo Rocha 3 3 

Póstumo, dt não 
confirmada – A Barca de 
Tarsis 

34 Bagé, RS (1926-1997) Ilka do Amaral 2 2 ? - Apassionata 

    subtotal 5     
35 Porto Alegre, RS (1940-...) Maria Luiza 5 1   
36 Lagoa Vermelha, RS (-...) Ana Amélia de Lemos 1 1   
37 Alegrete, RS (1926-?) S. A Pio de Almeida 1 1   
    subtotal 7     
    total 172     

 



 

 

APÊNDICE C – Poetas não-gaúchos 

poetas não-gaúchos 

  naturalidade autor qt  ex 

1 Barreirinha, AM (1926-...) Thiago de Mello 1 1 
2 Belo Horizonte, MG (1922-1991) Paulo Mendes Campos 2 1 
3 Campos, RJ  Marlene Crespo Fuser 7 2 
4 Curitiba PR, (1895-1968) Tasso da Silveira 1 1 
5 Itabira, MG (1902-1987) Carlos Drummond de Andrade 1 1 
6 Ouricuri, PE (1985-?) Jayme Castro 1 1 
7 Pinheiral, SC (1936-...) Dércio Marchi 8 6 
8 Recife, PE (1886-1968) Manuel Bandeira 2 2 
9 Rio de Janeiro, RJ (1901-1964) Cecília Meirelles 2 1 

10 Rio de Janeiro, RJ (1906-1965) Augusto Frederico Schmidt 1 1 
11 Rio de Janeiro, RJ (1913-1980) Vinicius de Moraes 1 1 
12 Rio de Janeiro, RJ (1924-2005) Moacyr Félix 1 1 
13 Rio de Janeiro, RJ (1935-...) Fernando Py 1 1 
14 Rio de Janeiro, RJ, residia em PoA (1947-...) Heloísa Jahn  1 1 
15 São José dos Campos, SP (1895-1974) Cassiano Ricardo 1 1 
16 São Luís, MA (1930-...) Fernando Moreira 1 1 

    subtotal 32   
1 Andaluzia, ESP (1898-1936) Federico García Lorca 2 1 
2  Camagüey, CUB (1902-1989) Nicolás Guillen 1 1 
3 Grécia, residia em PoA Dimitris A Sigalinos 1 1 
4 Madrid, ESP (1600-1681) Calderon de La Barca 1 1 
5 Montevideu, URU (1936-?) (res Br) Luiz Carlos de Arapey 1 1 
6 portuguesa Helena Cidade Moura 1 1 
7 Praga, CZE (1875-1926) Rainer Maria Rilke 1 1 
8 S. Martinho de Anta, POR (1907-1995) Miguel Torga 1 1 
9 Villeneuve-sur-Fère, FRA (1868-1955) Paul Claudel 1 1 

   subtotal 10   
1 - Cida Rinaldi Guastelli 5 1 
2 - Mirian Gomes de Freitas 4 1 
3 - Alberto Crusius 1 1 
4 - Alcides P. Sabbi 1 1 
5 - José Ferlauto 1 1 
6 - M. de A I. 1 1 
7 - Mário de Almeida Lima 1 1 
8 - Osmar Lautenschlieger 1 1 
9 - Régius Matos 1 1 

10 - Toni Cardo carré 1 1 

    subtotal 17   

    total 59   

 


