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―E continuamos. É tempo de muletas.  

Tempo de mortos faladores e velhas 

 paralíticas, nostálgicas de bailado,  

mas ainda é tempo de viver e contar.  

Certas histórias não se perderam‖.  

Drummond  (Nosso Tempo, 1945) 



 
 

RESUMO 

 

 
O trabalho abordou o I Congresso Nacional de Intelectuais, que se realizou em Goiânia, em fevereiro de 1954. A 

pesquisa teve como objetivo central buscar compreender em que medida esse evento, organizado pelo PCB, pode 

ser considerado crítico à corrente cultural hegemônica, representada pelo Estado, uma vez que o conclave 

privilegiou como temática central a defesa e preservação da ―cultura nacional‖. A mobilização preparatória do 

Congresso envolveu a redação de um manifesto, que concitava ―preservar o caráter nacional de nossa cultura‖, 

assinado por 1.082 intelectuais do Brasil. Ao evento compareceu cerca de 300 participantes, de diferentes 

Estados brasileiros, e nove delegações estrangeiras, incluindo a do Chile, cuja principal estrela foi o poeta Pablo 

Neruda. Seguindo esse diapasão, adotaram-se os seguintes objetivos secundários: evidenciar que o Congresso 

estava inserido na estratégia do PCB de tentar uma inflexão no seu dogmatismo cultural, marcada pela disputa 

do comando da Associação Brasileira de Escritores (ABDE); estabelecer uma relação entre cultura e política, 

tomando como referencial as resoluções do conclave e avaliar as possíveis contribuições legadas por esse evento. 

O estudo, de abordagem qualitativa, utilizou como procedimento técnico as pesquisas bibliográfica e 

documental, e como método de análise de dados a análise de conteúdo. Pretendeu-se demonstrar que o conceito 

genérico de ―cultura nacional‖ resultou em diretivas e resoluções que configuraram o esboço de uma política 

cultural crítica e alternativa, ou segundo o conceito gramsciano, uma contra hegemonia, ou seja, uma 

contraposição à cultura do sistema hegemônico. 

 

Palavras-chave: Congresso Nacional de Intelectuais; Hegemonia; PCB; Intelectuais; Cultura Nacional; 

Comunicação.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 
 

The work covered the First National Congress of Intellectuals, held in Goiânia in February, 1954. The research 

had as central objective to understand to which degree this event, organized by the PCB, can be considered 

critical to the current hegemonic culture, represented by the State, since the meeting privileged as a centel theme 

the defense and preservation of the ―national culture‖. The preparatory mobilization of the Congress involved the 

drafting of a manifesto, which sought to "preserve the national character of our culture," signed by 1,082 

intellectuals from Brazil. To the event about 300 participants showed up, from diferente brazilian states, and nine 

foreign delegations, including Chile, whose main star was the poet Pablo Neruda. Following this tone, the 

following secundary objectives were adopted: Highlight that the Congress was inserted in the PCB‘s strategy of 

trying an inflection in its cultural dogmatism, marked by the dispute of comand of the Brazilian Association of 

Writers (ABDE); to establish a correlation between culture and politics, taking as reference the resolutions of the 

meeting and to evaluate the possible contributions bequeathed by this event. The qualitative study used as a 

technical procedure bibliographical and documentary research, and as a method of data analysis, content 

analysis. It was intended to demonstrate that the generic concept of "national culture" resulted in guidelines and 

resolutions that configurated the outline of a critical and alternative cultural policy, or according to the 

Gramscian concept, a counter-hegemony, capable of counteracting the culture of the hegemonic system. 

 

Key-Words: National Congress of Intellectuals; Hegemony; PCB; Intellectuals; National Culture; 

Communication. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

A escolha do tema deste trabalho originou-se na pesquisa que o autor realizou para o 

livro de crônicas Viagem a quatro estações (BARROS, 2012), no qual um dos textos tratava 

da visita que o poeta chileno Pablo Neruda, vencedor do Prêmio Nobel de Literatura de 1971, 

promoveu à Goiânia, para participar do I Congresso Nacional de Intelectuais, que se realizou 

de 14 a 21 de fevereiro de 1954. Havia poucas informações disponíveis sobre o evento e o que 

poderia ser um obstáculo para prosseguir com a pesquisa, transformou-se num desafio. Um 

questionamento surgiu na sequência: por que um assunto dessa relevância, tanto histórica 

quanto cultural, mereceu tão pouca atenção, inclusive da academia?  

Posteriormente, numa resposta ainda embrionária, o autor escreveu dois artigos para 

a imprensa goiana nos quais abordou essa temática, com os seguintes títulos: Amnésia 

histórica: mal das ditaturas (Jornal Opção
1
) e Goiânia, Neruda e o pássaro sofrê (Jornal O 

Popular
2
).  

Nesse ínterim, o pesquisador percebeu, efetivamente, que a abordagem poderia ser 

ampliada e aprofundada para render um trabalho de maior fôlego desde que pudesse discuti-lo 

e inseri-lo no jogo de poder, de grande tensão e de feroz disputa ideológica que se desenhou 

no pós-guerra, inclusive com ameaça de uma nova hecatombe nuclear, que tinha como pano 

de fundo a Guerra Fria numa polarização entre EUA (Ocidente capitalista) e URSS (Oriente 

comunista).  

Devido à temática, percebeu-se que não era possível analisar um evento de 

intelectuais, que se propôs a discutir a ―cultura nacional‖, sem relacioná-lo ao contexto 

político, econômico e social. O Congresso de Goiânia foi tributário dessas indagações e 

incertezas que envolveram a intelectualidade brasileira, acossada pelo maniqueísmo 

decorrente da conjuntura internacional que se refletia diretamente nas configurações 

simbólicas e grassavam as áreas da literatura, artes plásticas, música, cinema, teatro, folclore, 

imprensa, enfim, todas as manifestações culturais.  

Tudo isso impregnou de tal forma o debate em torno da cultura que era muito difícil 

apartar esses dois campos: política e cultura. Ou seja, mais do que nunca, tornaram-se 

elementos indissociáveis, componentes da mesma moeda e de uma mesma realidade (MOTA, 

                                                             
1
Goiânia, 9 a 15/11/2014, p. A-7. 

2
Goiânia, 24/10/2014, Opinião, p. 9. 
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1977, p.19).Para investigar esse fenômeno, foi indispensável proceder a um trabalho de 

resgate histórico. Isso implicou, naturalmente, numa preocupação: explorar a memória 

daquele tempo, porque tal componente assenta-se em duas características principais: ela (a 

memória) costuma ser ―seletiva e induzida‖, na perspectiva de Meneses (1987, p. 84).  

De acordo com Meneses (1987, p.183), a memória não registra tudo e nem tudo 

aflora à consciência. E mais: programa-se o esquecimento. O Congresso de Goiânia teria sido 

obliterado? O oposto disso seria uma deformação do humano, que foi registrado na ficção, de 

modo marcante e original, pelo escritor argentino Jorge Luís Borges, no conto Funes, o 

memorioso (1998), no qual o personagem possui memória infinita e é incapaz de esquecer os 

mínimos detalhes. Deixando a fabulação de lado, quando a memória é ―induzida‖, permite-se 

concluir: torna-se, inapelavelmente, ―forjada‖ (MENESES,1987, p.183).  

Assim, como pontuou Meneses (1987, p.184), entendeu-se a necessidade de 

aprofundar a escavação daquele período. Para tanto, procedeu-se pesquisa sobre o universo 

cultural, social e político, inserindo-o não apenas como parte de um processo ininterrupto, 

mas que também decorre de uma constante reorganização. Os eventos do passado foram 

encarados não com o espírito nostálgico, mas auscultando-os criticamente. A memória vista 

como força viva do presente, sobretudo quando resgatada do seu exílio pretérito. Como 

ensinou Meneses (1987, p. 184), o presente, sem memória, anula o futuro: 

 

Em outras palavras: a memória gira em torno de um dado básico do 

fenômeno humano, a mudança. Se não houver memória, a mudança será 

sempre fator de alienação e desagregação, pois inexistiria uma plataforma de 

referência, e cada ato seria uma reação mecânica, uma resposta nova e 

solitária a cada momento, um mergulho no passado esvaziado para o vazio 

do futuro (MENESES, 1987, p. 184).  

 

Essas questões estiveram muito vivas quando se discutiu um evento que aconteceu 

na primeira metade da década de 1950, precisamente porque muitos dos temas tratados e 

debatidos naquele conclave permaneceram perturbadoramente atuais. Ou seja, não foram 

esgotados, não receberam diagnóstico definitivo e continuaram com vários pontos de 

interrogação. Mas como situá-los historicamente, uma vez que diversos estudiosos passaram 

por sobre sua existência e não se detiveram para examinar as suas peculiaridades e procurar 

entender as suas facetas? 

A pesquisa que envolveu o estudo I congresso nacional de intelectuais (Goiânia- 

1954): cultura nacional, PCB e hegemonia propiciou, ainda, penetrar num universo histórico 

e cultural de muitas ambiguidades, assimetrias e dicotomias. À medida que se caminhava, era 
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necessário redobrar a atenção para fugir das luzes cintilantes do óbvio (que turvam a vista), 

com objetivo de atentar para as nuances e os matizes de uma realidade complexa, que se 

colocava à margem ou repousava abaixo da superfície de acontecimentos aparentemente 

triviais. Aparência que costuma confundir-se com a essência e vice-versa. 

O Congresso de Intelectuais de Goiânia inseriu-se no conjunto de eventos culturais 

promovidos pela intelligentsia brasileira nas décadas de 1940 e 1950. Encontros que 

contribuíram para formatar a agenda e marcar o debate cultural e intelectual do país. Dessa 

leva, o mais conhecido, estudado e debatido foi, inquestionavelmente, o I Congresso 

Brasileiro de Escritores
3
 que ocorreu em 1945, organizado pela recém-criada Associação 

Brasileira de Escritores (ABDE). Não raro, tipificado como O Encontro que precipitou a 

queda do Estado Novo de Vargas.  

Evidentemente, o evento de Goiânia não obteve a mesma repercussão que o seu 

congênere de 1945. No entanto, por uma ironia histórica, aconteceu seis meses antes de 

Vargas abandonar, desta vez definitivamente, a cena política nacional. Tratava-se de um dos 

momentos mais conturbados da história republicana e que representou o fechamento de um 

ciclo na história política brasileira (1930-1954): o suicídio de Vargas ( LIRA NETO, 2014).  

O Encontro de 45 enfatizou a luta pelas ―liberdades democráticas‖; o de 54 a defesa 

da ―cultura nacional‖. O primeiro foi realizado no centro econômico do país (São Paulo), o 

outro no sertão, que deveria ser ocupado pela ―Marcha para o Oeste‖ (Goiânia). Ambos 

sinalizavam novos rumos para o país: a democracia e o desenvolvimento. 

Esses encontros de intelectuais, que marcaram indelevelmente a cultura brasileira, 

tiveram como pano de fundo (em sua maioria) o contexto da Guerra Fria, quando o mundo 

estava dividido entre Ocidente (capitalista) e Oriente (comunista). As duas superpotências 

(EUA e URSS), que emergiram da guerra, assinalou Hobsbawn (1995, pp.228-229), 

disputavam a hegemonia global não só nos planos político, econômico, social e militar, mas 

                                                             
3
Em 1942, por iniciativa de escritores contrários à falta de liberdade de expressão imposta pelo Estado Novo, foi 

fundada no Rio de Janeiro a Associação Brasileira de Escritores. Entre seus fundadores incluíam-se Otávio 

Tarquínio de Sousa (presidente), Sérgio Buarque de Holanda, Astrojildo Pereira, Graciliano Ramos, José Lins do 

Rego, Sérgio Milliet, Mário de Andrade, Oswald de Andrade e Érico Veríssimo. Em 1944, incentivada por Jorge 

Amado, Aníbal Machado, Oswald de Andrade e outros, a associação resolveu realizar um congresso. No dia 22 

de janeiro de 1945, reuniu-se assim no Teatro Municipal de São Paulo o I Congresso Nacional de Escritores. A 

reunião foi uma manifestação de oposição ao governo Vargas, contribuindo para aprofundar a crise do 

regime.Participaram do I Congresso Brasileiro de Escritores nomes expressivos da intelectualidade do país, além 

de convidados estrangeiros. A mesa diretora era composta, entre outros, por Aníbal Machado (presidente), 

Sérgio Milliet, Dionélio Machado, Murilo Rubião e Jorge Amado. Durante o encontro foi redigido um manifesto 

exigindo a legalidade democrática como garantia da completa liberdade de pensamento, e a instalação de um 

governo eleito pelo povo mediante sufrágio universal direto e secreto. Disponível 

em:<http://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/AEraVargas1/anos37-45/QuedaDeVargas/CongressoEscritores>. 

Acesso em 06/04/2017. Para aprofundar o tema consultar: LIMA (2010). E também: PALMARTCHUK (2003). 
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também no campo das representações. Por isso, lançaram mão de uma sofisticada e avançada 

rede de propaganda ideológica, disseminada a partir de seus centros: Washington e Moscou 

(Hobsbawn, 1995, p.230). Nesse período, (Hobsbawn, 1995, p.232) dois fenômenos 

simultâneos se cruzaram, com profundas consequências para os segmentos culturais: o 

macartismo (EUA) e o jdanovismo (URSS). 

O fim da Segunda Guerra Mundial implicou num redesenho no mapa de poder em 

âmbito global. No flanco Ocidental, os alinhamentos com Washington se fizeram quase 

automaticamente. O Brasil não fugiu a esse diapasão e os resultados dessa postura não 

demoraram a aparecer: os EUA ditaram a reformulação do imaginário das nações que giravam 

na sua órbita. Conforme lembrou Mota (1990, p.21), ao invés do arsenal bélico, outras armas 

foram utilizadas para essa nova colonização: filmes, histórias em quadrinhos, revistas de 

entretenimento (Seleções reader´s digest), que disseminavam concepções de política e 

sociedade (american way of life), procurando influenciar diferentes setores da cultura. 

A União Soviética (a grande vencedora da Guerra no flanco Oriental) procurou 

armar-se com instrumentos igualmente poderosos: adotou uma estética oficial baseada no 

denominado ―realismo socialista‖, também conhecido como ―jdanovismo‖ – certamente uma 

sinonímia (ARBEX, 2012). De acordo com Moraes (1994, pp.168-169), a produção cultural 

deveria assumir uma posição pedagógica para reforçar a construção de um mundo novo (o 

socialismo) e um novo homem (o proletário) em contraposição à ―cultura burguesa‖ e 

―decadente‖. Essa visão deveria ser disseminada para o mundo, buscando reforçar o caráter 

transformador e revolucionário da obra de arte. 

Nessa conjuntura bipolar, de tensão e guerra ideológica, a realização do I Congresso 

Nacional de Intelectuais envolveu uma complexa engenharia política que foi meticulosamente 

arquitetada pelo PCB (Partido Comunista do Brasil)
4
,  legenda que havia sido cassada alguns 

anos antes, em 1947, durante o governo Dutra. Esse fato, em si, sinalizou um aspecto em 

torno do agravamento da Guerra Fria no país. Nessa ocasião, a resposta dos comunistas foi o 

radical ―Manifesto de Agosto‖ (1950)
5
, em que o partido defendia o rompimento da ordem 

institucional por meios violentos. Resultado desta postura: o PCB ficou ainda mais isolado 

politicamente e viu a sua influência no meio cultural encolher (BUONICORE, 2004). 

                                                             
4
A denominação Partido Comunista do Brasil remonta à origem da agremiação em 1922, com a sigla PCB. Em 

1961, para tentar conseguir o registro legal, o PCB adotou o nome Partido Comunista Brasileiro. O antigo nome 

foi retomado pelo PCdoB, em 1962, em função da divisão que ocorreu no seio da estrutura partidária. O PCdoB 

continua ativo e reivindica o espólio partidário dos pioneiros de 1922. 
5
O Manifesto de agosto de 1950 foi publicado em Fundamentos, ano III, n. 17, jan. 1951. 
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Foi necessário agir com perspicácia para tentar alterar esse quadro. Depois de 

cumprir alguns anos de exílio na Europa, Jorge Amado regressou ao Brasil em 1952, portanto 

dois anos antes do Congresso de Goiânia. No ano anterior, havia recebido em Moscou o 

Prêmio Internacional Stálin, pelo seu engajamento na luta pela Paz. Em 1953, Amado foi 

escolhido presidente do I Congresso Continental de Cultura, que aconteceu no Chile. Não era 

segredo a militância comunista do autor da biografia romanceada de Prestes Cavaleiro da 

esperança, até porque havia sido eleito (pelo PCB) deputado constituinte por São Paulo, em 

1946, mas dois anos depois, juntamente com os demais parlamentares do partido, foi 

cassado
6
. 

A fama de Jorge Amado como romancista dos ―excluídos‖ o guindou à condição de 

personalidade internacional, o que o ajudou a abrir muitas portas, assim como a própria 

influência do PCB nos meios culturais, que não obstante a sua clandestinidade, mantinha 

articulações amplas com as chamadas ―forças democráticas‖. Devido à amizade e a influência 

de Amado foi possível, por exemplo, assegurar a vinda a Goiânia da maior estrela do encontro 

– o diplomata e poeta, já mundialmente consagrado, Pablo Neruda. Como Amado, Neruda 

também teve o seu mandato parlamentar - de Senador- cassado (em 1948) e se exilou na 

Europa para não ser preso. Outra coincidência unia os dois escritores: ambos regressaram (do 

exílio) a seus países em 1952. Além disso, eram compadres. 

O Congresso de Goiânia deveria ter sido, segundo Teles (1964, p.160) a continuação 

do IV Congresso de Escritores, realizado em 1951 em Porto Alegre (RS) e organizado pela 

ABDE (Associação Brasileira de Escritores). Nessa época, a entidade era presidida por 

Graciliano Ramos, que faleceu em 1953. Uma disputa política entre os chamados ―liberais‖ e 

os escritores de ―esquerda‖, ligados ao PCB, provocou um racha na entidade tanto na 

seccional paulista quanto na seccional carioca, locais onde a oposição aos comunistas era 

mais acirrada. Resultado: a ABDE dividida não se interessou (e nem tinha forças) para 

realizar, como já estava acordado, o seu V Congresso, em Goiânia
7
.  

                                                             
6 Para conhecer a trajetória do escritor Jorge Amado, ver: site da Fundação Casa de Jorge Amado. Disponível em 

- http://www.jorgeamado.org.br/?page_id=75  - acesso em 05/04/2018. Para uma análise crítica sobre a obra do 

escritor ver: MACHADO, A. M. Romântico, sedutor e anarquista. Como e por que ler Jorge Amado hoje. Rio 

de Janeiro: Objetiva, 2006. 
7
 Para a ABDE, no entanto, aquele seria seu último congresso. Apesar da resolução de que o próximo encontro 

ocorresse em Goiânia, no prazo de dois anos, fato é que não mais seriam realizados eventos daquele porte pela 

entidade. No período que se seguiu ao conclave nacional de 1951, a agremiação foi perdendo gradativamente o 

seu já diminuto espaço no meio literário brasileiro. A fundação, por parte de seus membros egressos, de 

entidades rivais, encaminhou o seu desaparecimento, consumado em janeiro de 1958 (LIMA, 2015). 

http://www.jorgeamado.org.br/?page_id=75
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Para contornar essa divisão (e o impasse em que se encontrava), bem como tentar 

reunificar os intelectuais, o PCB decidiu que ao invés de realizar o V Congresso em Goiânia, 

contando apenas com uma parcela da intelectualidade do país (escritores),seria melhor 

promover um evento mais amplo. Foi assim que surgiu a ideia do I Congresso Nacional de 

Intelectuais, que deveria congregar também artistas plásticos, cineastas, teatrólogos, 

arquitetos, cientistas, juristas, músicos, cantores, clérigos, folcloristas e jornalistas. Com essa 

estratégia o evento ganharia, assim, mais peso e representatividade.  

A organização, que envolvia uma estrutura complexa, deveria ser conduzida com 

habilidade, uma vez que não poderia dar a entender que era uma ―tarefa‖ exclusiva dos 

comunistas, que atuavam na clandestinidade (como já foi lembrado), mas o verdadeiro 

―mentor intelectual‖, como reconheceu em suas memórias, era mesmo Jorge Amado
8
. 

Tornava-se imperioso construir uma ―bandeira‖ ou ―ideia-síntese‖ que pudesse unificar 

diferentes correntes ideológicas. Sendo assim, a defesa da ―cultura nacional‖ foi o amálgama 

sobre o qual todos comungavam. 

Nessa altura da pesquisa, uma questão-chave se colocou: por que os intelectuais 

comunistas, que partilhavam os princípios da estética do ―realismo socialista‖, a ponto de 

difundi-la amplamente no Brasil por intermédio de uma extensa rede de comunicação, 

formada especialmente por jornais e revistas teóricas, propugnavam com tanto fervor a 

necessidade imperiosa da defesa e preservação da ―cultura nacional‖? Conforme Schwarz 

(2014, p. 12), seria uma forma de retomar criticamente o pensamento de intelectuais 

predecessores, adotando uma postura dinâmica sobre pontos não resolvidos, mas que 

tangenciavam as contradições da década de 1950? 

O objetivo central desta pesquisa foi buscar compreender em que medida esse evento 

organizado pelo PCB pode ser considerado crítico à corrente cultural hegemônica, 

representada pelo Estado, uma vez que o conclave privilegiou como temática central a defesa 

e preservação da ―cultura nacional‖. À época, os comunistas e os liberais-conservadores 

divergiam especialmente no que se refere à importância do engajamento político. Dito de 

outra forma: vivia-se um momento histórico em que a cultura (mais do que nunca) era um 

campo conflagrado de debates. 

                                                             
8
Jorge Amado revela nas suas memórias que fez convite para Gabriel d‘Arboussier, membro do Conselho 

Mundial da Paz e deputado pelo Senegal à Assembleia das Nações Francesas, para vir ao Brasil para o 

Congresso Nacional de Intelectuais, que foi realizado ―[...] sob a égide do pecê brasileiro – o romancista Miécio 

Tati foi o secretário-geral do evento, eu era o capa-negra do Partido, ditava as ordens‖ (AMADO, 2006, p. 445). 
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Mas, além desta, outras questões se colocaram: afinal, essa ―cultura nacional‖, que 

deveria ser defendida dos ataques estrangeiros, era singular ou plural, unívoca ou diversa, 

estanque ou processual? Por que tantas correntes ideológicas confluíram para debaixo desse 

mesmo guarda-chuva: ―cultura nacional‖? Quais as relações dessa visão de cultura com o 

nacionalismo? Os românticos (no século XIX) e os modernistas da Semana de 22 já não 

tinham resolvido o impasse da ―cultura nacional‖? Qual o papel que os intelectuais esperavam 

desempenhar naquele momento? 

Para tratar de tantas questões intrincadas, contraditórias, abrangentes e complexas foi 

necessário se acercar de uma base teórica que conseguisse dar conta de alguns conceitos 

capazes de fornecer chaves para penetrar nesse emaranhado de fatos e acontecimentos, 

aparentemente desconexos e desvinculada. Em outras palavras, problematizar uma conjuntura 

complexa consiste em pressupor a sua heterogeneidade, levando-se em conta os elementos 

forjadores de um determinado contexto histórico. Também implica adotar uma perspectiva 

ampla, permeada por tensões e contradições, elementos que devem ser considerados no 

momento da investigação. 

Objetivando alcançar o efeito desejado para este estudo, optou-se por buscar 

compreender o I Congresso Nacional de Intelectuais pelas lentes de um pensador que renovou 

a teoria marxista no século XX: o filósofo italiano Antonio Gramsci. Este autor formulou com 

acurada sofisticação intelectual conceitos como hegemonia, intelectuais, cultura e Estado que 

foram de grande valia para pensar esse evento sob uma perspectiva crítica.  

O caminho metodológico adotado para esta pesquisa iniciou-se com uma pesquisa 

bibliográfica, que contribuiu para aprofundar os conceitos e ajustar as lentes para formar uma 

massa crítica em torno do objeto. Buscou-se, também, o suporte de autores clássicos das 

ciências sociais, com sólida base teórica. Além de Gramsci, já citado, Norberto Bobbio 

(1997), Renato Ortiz (1985), Carlos Guilherme Mota (1977), Carlos Nelson Coutinho (1992-

2011) e Sérgio Miceli (1979), entre outros.  

Complementarmente, processou-se uma pesquisa histórica para investigar 

documentos que estavam dispersos, muitos deles dados como perdidos, como é o caso das 

deliberações e da resolução central do I Congresso de Intelectuais, que foram encontrados na 

biblioteca do Instituto de Estudos Brasileiros da USP (revista Sul) e na Fundação Casa de 

Jorge Amado, onde está depositada exemplar da revista Horizonte, de Porto Alegre (RS), que 

realizou ampla cobertura sobre o evento.  

Outros destaques obtidos na pesquisa exploratória foram as publicações jornalísticas, 

tanto os jornais locais, como Folha de Goiaz e O Popular, bem como os partidários Voz 
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Operária, Imprensa Popular e as Revistas Fundamentos e Horizonte, órgãos do PCB, que 

publicaram extenso material sobre o conclave dos intelectuais. Além destes, um veículo da 

grande imprensa também cobriu o evento: o Diário de Notícias (DN), do Rio de Janeiro, um 

dos veículos mais importantes da época. 

O passo seguinte: procedeu-se o método de análise de conteúdo, para que fosse 

possível explorar, da melhor forma possível, o material colhido, por intermédio da 

organização da análise criteriosa de todos os documentos coletados, a codificação, 

categorização e as inferências. Em decorrência da complexidade do tema estudado, optou-se, 

também, pela técnica da triangulação. 

A exposição desta investigação foi desenvolvida em quatro capítulos. No primeiro 

capítulo, o enfoque recaiu sobre os aspectos teóricos da pesquisa, com a exposição dos 

principais conceitos que foram utilizados (hegemonia, contra hegemonia, intelectuais, cultura, 

cultura nacional e política cultural). Deteve-se, ainda, no quadro teórico abordando as obras 

referenciais das temáticas que mais interessam a esta investigação.  

O segundo capítulo abordou os antecedentes históricos. Buscou-se a 

contextualização, essencial para situar os fatos que serviram para definir os contornos do I 

Congresso Nacional de Intelectuais. Enfocaram-se os caminhos que originaram a Associação 

Brasileira de Escritores, bem como as disputas que marcaram o controle da entidade (opondo 

liberais e comunistas) e os fatos que conduziram o PCB a idealizar um evento onde estivesse 

presente a defesa da ―cultura nacional‖, deixando para trás o sectarismo e o dogmatismo. 

O terceiro capítulo abordou os fatos que envolveram a realização do I Congresso 

Nacional de Intelectuais, a sua convocação, os participantes, a repercussão nos veículos de 

comunicação da época. Além disso, aborda o evento paralelo que reuniu alguns dos maiores 

artistas plásticos do Brasil, mais precisamente, 105 que participaram da exposição coletiva 

comemorativa ao I Congresso Nacional de Intelectuais, cujo cartaz era ilustrado por uma 

boneca Carajá.  E, ainda, são reproduzidas dez obras que compuseram a exposição e que estão 

sob a guarda do Museu de Arte de Goiânia (MAG). 

O quarto capítulo e último apresentou os documentos históricos que foram coletados, 

ou seja, os dados empíricos da pesquisa; em seguida, procedeu-se a análise de conteúdo das 

resoluções do I Congresso Nacional de Intelectuais. Chegou-se, enfim, aos resultados da 

investigação, na qual se procurou analisar e entender se de fato o evento promovido pelos 

intelectuais brasileiros na primeira metade dos anos 50 do século passado teve um caráter 

contestatório à hegemonia vigente nos campos cultural e político. 
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CAPÍTULO I – INTELECTUAIS, HEGEMONIA E CULTURA 

 

 

Quem se dedica à política, ou seja, ao poder e à força como meios, faz um 

contrato com as potências diabólicas, e pela sua ação sabe-se não ser certo 

que o bem só possa vir do bem  e o mal possa vir do mal, ocorrendo com 

frequência exatamente o contrário. Quem deixar de perceber isso é, na 

realidade, um ingênuo em política (WEBER, 1998, p. 116). 

 

As categorias e conceitos mais importantes que deram sustentação teórica ao 

presente trabalho de pesquisa serão discutidos neste capítulo, referenciando-se em autores e 

obras que utilizaram em suas bases teóricas as noções de intelectuais, hegemonia, cultura e 

Estado. Esses teóricos – Gramsci (1982, 1992 e 2001), Bobbio (1997), Coutinho (1992, 

2011), Chauí (1989), Mota (1977), Miceli (1979) e Pecault (1990) – exploraram a sofisticação 

conceitual dessas terminologias, desenvolvidas com o propósito de interpretar fatos 

complexos e, até mesmo, épocas históricas determinadas.  

 

 

1.1 GRAMSCI E OS INTELECTUAIS 

 

 

Para Gramsci (1982, p.7), toda atividade humana requer intervenção intelectual e, 

por isso, na sua análise não havia distinção entre homo faber e homo sapiens. No entanto, o 

autor acrescentou uma importante ressalva: ―nem todos os homens desempenham na 

sociedade a função de intelectuais‖ (GRAMSCI, 1982, p. 7). Ainda assim, explicou, 

desenvolvem atividade intelectual porque, além de participar de uma ―concepção do mundo‖, 

também contribuem para ―promover novas maneiras de pensar‖ (GRAMSCI, 1982, p. 7-8).   

O pensador italiano classificou o literato, filósofo e artista como ―o tipo tradicional e 

vulgarizado do intelectual‖. E foi irônico quanto aos jornalistas ―que creem ser literatos, 

filósofos, artistas – creem ser os ‗verdadeiros‘ intelectuais‖ (GRAMSCI, 1982, p.8).  
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O autor (1982) identificou, ainda, no mundo moderno, a base de um novo tipo de 

intelectual, proveniente da educação técnica, em decorrência do desenvolvimento industrial. 

Quando defendeu a emergência desse ―novo intelectual‖, também traçou um perfil com as 

principais características necessárias ao exercício da função intelectual: deveria ser um 

construtor, organizador, ―persuasor permanente‖, com uma concepção humanista e histórica. 

Em outras palavras: um misto de especialista e político. Para assimilar tantos requisitos, 

identificou a escola como o ―instrumento para elaborar os intelectuais de diversos níveis‖ 

(GRAMSCI, 1982, p.9). Essas escolas especializadas colaboravam para tornar mais complexo 

o mundo cultural e a própria civilização.  

A análise gramsciana contemplou uma distinção entre sociedade civil (instituições 

privadas) e a sociedade política (Estado). O grupo dominante, que exerce a hegemonia social, 

dispõe de ―comissários‖ (ou seja, os intelectuais) para o desempenho, tanto das funções 

subalternas, quanto do governo político. A dominação se sustenta em duas bases principais: 

pelo consenso ―espontâneo‖ e pelo aparato da coerção estatal (GRAMSCI, 1982). 

O primeiro caso (consenso ―espontâneo‖),é exercido pelo grupo dominante com base 

no prestígio, advindo e justificado ―historicamente‖ em função de sua liderança no ―mundo da 

produção‖. Gramsci (1982) argumenta que, concomitantemente, existe o aparato de coerção 

social, que exerce uma disciplina legal sobre os grupos que não ―consentem‖, nem ativa, nem 

passivamente, utilizadas nos momentos de crise ou caso fracasse o consenso ―espontâneo‖. 

O autor traçou, ainda, uma gradação da atividade intelectual. No grau mais alto, 

deveriam ficar os criadores das várias ciências, da filosofia, da arte, etc.; e no mais baixo, ―os 

‗administradores‘ e os divulgadores mais modestos da riqueza intelectual‖ (GRAMSCI, 1982, 

pp. 11-12). Ele também se referiu aos intelectuais de tipo urbano, que cresceram com a 

indústria e confundem-se com o autêntico ―estado-maior industrial‖; e de tipo rural, que são 

em maior parte do tipo ―tradicional‖ e desempenham grande função político-social. 

Refletindo sobre os partidos e os intelectuais, Gramsci (1982) observou que todos os 

membros de uma legenda política podem ser considerados intelectuais, assim como o 

intelectual que passa a fazer parte de um partido político, de um grupo determinado, também 

pode ser considerado intelectual orgânico. Ele atribuiu à desagregação da península italiana, 

no período que compreende a queda do Império Romano até 1870, o fato dos seus intelectuais 

terem assumido uma ―função internacional ou cosmopolita‖ (GRAMSCI, 1982, p.17). 

Outro italiano, Norberto Bobbio, filósofo e pensador piemontês, membro da 

resistência italiana contra o fascismo, com atuação intelectual destacada, sobretudo a partir da 

segunda metade do século XX, também se debruçou sobre a questão dos intelectuais. Na sua 
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obra mais conhecida no Brasil Os intelectuais e o poder (1997), uma compilação de ensaios 

escritos ao longo de 40 anos, o autor desenvolveu uma acurada reflexão política e filosófica 

sobre o tema. 

Bobbio (1997) identificou um hiato entre os campos da política e da cultura. O seu 

argumento central, que soou como um alerta, foi o de que a ―política da cultura‖ e a ―política 

dos políticos‖ devem ser mantidas sob uma severa distância, apartadas, cada uma respeitando 

a sua lógica particular. Nas suas reflexões, o pensador piemontês reconheceu que não 

pretendia fazer uma ―história dos intelectuais‖ ou mesmo um ―tratado de sociologia‖. Imbuído 

desse propósito, a análise assumiu um viés propositivo.  

Elaborou, dessa forma, uma análise da ética dos intelectuais, ou seja, o que deveriam 

ser ou fazer. Chamou atenção para um ponto que, ainda hoje, o senso comum avalia de 

maneira equivocada: o intelectual não pertence a uma categoria homogênea, diferente das 

demais. E ao contrário do que muitos pensam, nem todos são ―rebeldes‖, assim como nem 

todos são ―servis‖. A riqueza dessa categoria reside justamente em buscar as suas nuances, 

contrastes e sinuosidades.  

 

 

1.1.1 Recepção de Gramsci no Brasil 

 

 

A difusão das ideias do pensador e ativista italiano Antonio Gramsci  no Brasil 

remonta aos anos 40 e 50, sobretudo por intermédio de publicações teóricas ligadas ao PCB, 

com a intermediação frequente do líder do PC italiano Palmiro Togliatti. Já nos anos 60 e 

início de 70, associou-se essa difusão ao filósofo e pesquisador Carlos Nelson Coutinho, que 

passou a traduzir as obras de Gramsci a pedido de Ênio Silveira, da Editora Civilização 

Brasileira. Na época, vivia-se a crise do stalinismo e da revoada de intelectuais do ninho 

pecebista.  

Havia no horizonte teórico do pensamento de esquerda a necessidade de 

problematizar o marxismo clássico, livrá-lo dos ranços dogmáticos e efetuar uma abertura 

intelectual que representasse a oxigenação dessa matriz de pensamento, em especial nos 

quadros culturais que ainda tinham ligação com o PCB. Foi nesse ambiente que as traduções 

das obras de Gramsci, diretamente do italiano, feitas por Coutinho, ganharam boa acolhida, 

especialmente nos meios acadêmicos. 
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Mas Coutinho (1999) observou que o pensador italiano, em muitos círculos 

intelectuais, foi absorvido de maneira ―torta‖. Gramsci passou a ganhar ares de ―teórico da 

cultura‖, ―filósofo da práxis‖, pensador do ―Estado ampliado‖, da ―revolução passiva‖ 

(COUTINHO, 1999, p. 283), entre outros rótulos redutores e superficiais. Assim, Coutinho 

chamou atenção para um fato que não poderia passar despercebido: a tentativa de despolitizar 

o pensamento de Gramsci. Dito em outras palavras: amestrá-lo, suavizá-lo.  

Por isso, Coutinho (1992) insiste que, para que se proceda a uma leitura acurada 

desse pensador, é necessário considerar aquilo que ele efetivamente é: um revolucionário. O 

que não tira, obviamente, os seus méritos e epítetos de ―pensador original‖ e um dos ―maiores 

renovadores do marxismo do século XX‖ , assim como de teórico da hegemonia, da cultura e 

do Estado (COUTINHO, 1992). 

Tendo em consideração essas questões, Coutinho foi diligente, na introdução de 

Gramsci: um estudo sobre seu pensamento político, quando alertou para uma questão, que diz 

respeito não apenas ao pensamento de Gramsci, mas que se aplica a toda à teoria marxista: a 

negação do dogma
9
. Coutinho (1992, p.1) sublinhou que o reconhecimento da centralidade do 

pensamento de Gramsci para a construção da teoria política marxista: 

 

[...] não deve levar a nenhuma nova e perigosa canonização dogmática. Não 

existe ―gramscismo‖, assim com não existe ―leninismo‖, se com esses 

termos se pretende indicar um conjunto de dogmas fixos e imutáveis, obtidos 

mediante a descontextualização e consequente desistoricização dos dois 

pensadores revolucionários (COUTINHO, 1992, p. 1). 
 

Coutinho (1992, p.38) destacou o amadurecimento das análises de Gramsci, 

referenciadas na situação histórica e social da Itália, para construir o conceito de hegemonia: 

 

O problema da hegemonia, da conquista do consenso, torna-se já aqui o 

problema central da estratégia gramsciana de transição para o socialismo. 

Condição para conquistar a hegemonia é que o proletariado abandone a 

mentalidade corporativista, que se expressa no reformismo, deixando de 

defender apenas seus interesses imediatos, grupais, convertendo-se assim em 

classe nacional; em classe que assume e faz suas todas as reivindicações das 

camadas trabalhadoras e, em particular, no caso concreto da Itália de então, 

das massas camponesas meridionais (COUTINHO, 1992, p. 38). 
 

                                                             
9
Não se trata de uma questão de somenos importância, até porque uma concepção dogmática de arte estava 

presente na estética do realismo socialista, que marcou presença no I Congresso Nacional de Intelectuais, que 

inspirou diversas obras que compuseram, só para se considerar um exemplo, a Exposição Nacional de Artes 

Plásticas (evento paralelo, mas que fazia parte do encontro de intelectuais). 
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Corroborando Coutinho, muitos estudiosos destacaram que, da variada gama de 

conceitos com os quais Gramsci trabalhou, foi o de ―hegemonia‖ que obteve uma centralidade 

no seu pensamento, tanto que essa noção foi a chave na obra mais importante do filósofo: 

Cadernos do cárcere. Os estudiosos também reconhecem que Gramsci, ao aplicar e 

desenvolver esse conceito em sua plenitude, ofereceu uma importante contribuição para o 

desenvolvimento da teoria marxista no século XX.  

Marilena Chaui (1989), outra especialista no autor italiano no Brasil, destacou no 

ensaio Considerações sobre o nacional-popular
10

 a importância de se relacionar ―a ideia do 

nacional-popular na cultura e o conceito gramsciano de hegemonia, em íntima ligação com 

seus conceitos de sociedade civil e sociedade política‖ (CHAUI, 1989, p. 89). A sociedade 

civil, na interpretação de Chaui, representa a ―organização e regulamentação das instituições 

que constituem a base do Estado‖; e a sociedade política é tida como ―passagem da 

necessidade (econômica) para a liberdade (política), da força para o consenso‖ (CHAUI, 

1989, pp. 89-90). 

Especificamente, sobre o nacional-popular, depreende-se pelos escritos de Gramsci 

que o conceito se apresentava como uma forma de resgatar o passado histórico-cultural 

italiano sob uma perspectiva e em consonância com o patrimônio construído e edificado pelas 

classes populares do país. Por isso, o resgate da memória nacional, no sentido político, deve 

ocorrer  levando-se em conta as determinações econômicas e sociais, o que coloca em 

evidência as classes subalternas, que possuem uma maneira particular  e própria de conceber o 

mundo, em oposição às classes hegemônicas. Para Gramsci, isso fica patente, por exemplo, 

nas manifestações musicais da cultura popular, onde é possível identificar o sentimento, a 

consciência e a visão de mundo típicas do povo.  

Chaui (1989) chamou atenção para a indissociabilidade entre os conceitos de 

hegemonia e cultura, na formulação desenvolvida pelo pensamento gramsciano. 

 

A hegemonia se distingue do governo (o dominuim como instituição política 

e, em tempo de crise, como uso da força) e da ideologia (como sistema 

abstrato e invertido de representações, normas, valores e crenças 

dominantes). Não é forma de controle sócio-político nem de manipulação ou 

doutrinação, mas uma direção geral (política e cultural) da sociedade, um 

conjunto articulado de práticas, ideias, significações e valores que 

confirmam uns aos outros e constituem o sentido global da realidade para 

todos os membros de uma sociedade, sentido experimentado como absoluto, 

                                                             
10

O texto foi acrescido à obra Cultura e democracia, Cortez Editora,1989, pp. 85-136. Originalmente, integrou 

um conjunto de seminários realizados no Núcleo de Estudo e Pesquisa da FUNARTE, de 1980. 
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único e irrefutável porque interiorizado e invisível como o ar que se respira. 

Sob essa perspectiva, hegemonia é sinônimo de cultura em sentido amplo e 

sobretudo de cultura em sociedade de classes (CHAUI, 1989, p. 90, grifos 

da autora).  
 

Essas observações de Chaui, ao se referenciar em Gramsci para pensar as relações 

sociais, a transmissão da cultura, a política e o Estado, bem como as contradições intrínsecas 

às sociedades capitalistas, podem remeter imediatamente ao objeto em estudo: I congresso 

nacional de intelectuais (Goiânia- 1954): a cultura nacional, o PCB e a hegemonia. O PCB, 

quando se propôs a organizar o evento de Goiânia, decidiu disputar um espaço de influência 

junto aos intelectuais e produtores de cultura. Abriu-se, portanto, para a disputa em torno da 

hegemonia. Concomitantemente, isso envolveu outra questão que Gramsci considerava 

nevrálgica: contribuir para formatar uma ―visão de mundo‖. Ou para acompanhar os termos 

utilizados por Chaui: 

 

[...] a hegemonia determina o modo como os sujeitos sociais se representam 

a si mesmos e uns aos outros, o modo como interpretam os acontecimentos, 

o espaço, o tempo, o trabalho e o lazer, a dominação e a liberdade, o possível 

e o impossível, o necessário e o contingente, as instituições sociais e 

políticas, a cultura em sentido restrito, numa experiência vivida ou mesmo 

refletida, global e englobante cujas balizas invisíveis são fincadas no solo 

histórico pela classe dominante de uma sociedade. É o que Gramsci designa 

como ―visão de mundo‖ (CHAUI, 1989, p. 90. Grifos da autora). 

 

Embora reconheça a existência do consenso, dado a existência de interesses 

divergentes no interior da sociedade, Gramsci (1989, p. 91) enuncia a importância de reforçar 

a resistência, ao tempo em  que se propõe compreender a ―práxis como prática que capta as 

brechas na hegemonia existente‖ e reforçar os embates político-ideológicos, para abrir 

possibilidades para o surgimento de uma contra-hegemonia. E Chaui (1989, p. 90) sintetiza 

esse pensamento: 

 

[...] essa totalização é um conjunto complexo ou um sistema de 

determinações contraditórias cuja resolução não só implica um 

remanejamento contínuo de experiências, ideias, crenças e valores, mas 

ainda propicia o surgimento de uma contra-hegemonia por parte daqueles 

que resistem à interiorização da cultura dominante, mesmo que essa 

resistência possa manifestar-se sem uma deliberação prévia, podendo, em 

seguida, ser organizada de maneira sistemática para um combate na luta de 

classes (CHAUI, 1989, p. 90).  
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Na arena política, onde acontecem esses combates, um personagem se destaca: o 

intelectual. Gramsci (1982) apreendeu o fenômeno e, também, ampliou esse conceito em sua 

acepção original, incluindo a que dela se fazia no marxismo clássico. Na acepção gramsciana, 

o intelectual foi compreendido não simplesmente por possuir uma erudição pessoal, mas pela 

função que ocupa na sociedade. Seguindo tal raciocínio, o intelectual poderia ser considerado, 

sobretudo, um organizador.  

Gramsci (1982) relacionou dois tipos de intelectuais: os orgânicos e os tradicionais. 

Os primeiros, acompanhando sua definição, são os que estão direta e intimamente ligados a 

uma classe. Assim, o papel que desempenham é o de organizar a hegemonia. Já os últimos 

(tradicionais) são os que foram intelectuais orgânicos no passado e tornaram-se mais 

independentes. Mas nem por isso deixaram de desempenhar um papel ajustado no interior do 

bloco dominante. 

Uma parcela dos intelectuais tradicionais, observou Gramsci, ao se afastarem da 

defesa imediata dos interesses da sua classe, colocavam-se numa posição de alheamento do 

processo produtivo. A análise que fizeram da história das ideias, ainda segundo o pensamento 

gramsciano, teve como embasamento a descrição de uma sucessão de indivíduos iluminados e 

brilhantes (historicismo).  

Em contrapartida a essa visão de mundo, Gramsci defendeu a necessidade de o 

proletariado criar os seus intelectuais orgânicos, cujo objetivo central seria fortalecer o seu 

partido de classe. Ou conforme a expressão que cunhou: o ―novo príncipe‖. Isso teria uma 

implicação: cada membro do partido deveria ser considerado um intelectual. Atentando-se 

para o detalhe, segundo o qual o peso maior deveria recair, não sobre a erudição, mas na 

capacidade de organização, de educação, enfim, de função dirigente. 

Outra perspectiva defendida por Gramsci envolveu, ainda, o conceito de intelectual 

coletivo, que na sua análise, seria a denominação apropriada para o partido do proletariado, 

cuja função seria a de desempenhar um papel destacado na luta para alcançar a hegemonia. 

Essa espécie de inteligência coletiva deveria buscar os meios necessários para promover uma 

reforma ―intelectual-moral‖, que teria por base uma sólida vontade coletiva expressa pela 

cultura nacional-popular.  

Hegemonia e cultura possuem, nesse raciocínio desenvolvido por Gramsci, uma 

relação direta. Quando remeteu à situação concreta da Itália, das primeiras décadas do século 

XX, ou seja, no período da Itália fascista, surgiu também, imbrincada, a noção da contra-

hegemonia ao fascismo. Chaui (1989, p. 90-91), interpretou essa busca do passado da 

seguinte forma:  
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[...] trata-se não só da captação dos pontos de resistência popular ao 

fascismo, como ainda da prática intelectual deliberada de reinterpretação do 

passado nacional sob perspectiva popular. Além disso, se nos lembrarmos 

que Maquiavel dissera ser toda sociedade constituída por duas tendências 

antagônicas, a dos Grandes, que desejam comandar e oprimir, e a do Povo, 

que deseja não ser comandado nem oprimido, a busca gramsciana do popular 

se insere, ela própria, no passado cultural italiano, porém naquilo que este 

possui de universal (CHAUI, 1989, p. 90-91). 

 

Chaui (1989) apontou para a perspectiva da existência de uma articulação interna 

entre três conceitos gramscianos: cultura, hegemonia e contra hegemonia; este tripé está 

referenciando como práxis. Essa confluência parece dirigir-se no mesmo sentido do alerta 

feito anteriormente por Coutinho: evitar o dogmatismo. E Chaui (1989, p. 91) chamou 

atenção para a necessidade de: 

 

[...] tomar a proposta de uma cultura nacional-popular não como a única 

resposta possível à hegemonia burguesa, mas como a resposta determinada 

pela forma histórica particular que essa hegemonia assume num momento 

determinado – no caso, como resposta revolucionária à contra-revolução 

fascista. Em outras palavras, o nacional-popular não é uma panacéia 

universal, não é um modelo, não é uma substância nem uma ideia provida de 

determinações fixas e plenamente inteligíveis. Não é transparente nem um 

instrumento perpetuamente disponível (CHAUI, 1989, p.91). 

 

Para contextualizar tal debate para a realidade brasileira, buscou-se agregar a 

contribuição de pensadores que direcionaram as suas reflexões e trabalhos para uma vertente 

de ensaios de crítica ideológica (e que também contemplaram as questões culturais), de sorte 

que pudessem servir de vetor para lançar luzes e problematizar as diferentes situações e 

circunstâncias que envolveram o I Congresso Nacional de Intelectuais. A perspectiva foi a de 

que se construísse um olhar crítico sobre esse evento, de modo que transcendesse os aspectos 

meramente circunstanciais que o envolveram, situando-o na tradição dos intelectuais de 

esquerda e dos sujeitos históricos em disputa.  

Para realizar tal procedimento, portanto, tomaram-se por base os debates 

bibliográficos consolidados, bem como revisões historiográficas. É o que se verá a seguir, ao 

analisar as contribuições de três importantes pensadores da atualidade, que perpassaram o rico 

itinerário da história da intelectualidade do Brasil: Carlos Guilherme Mota, Sergio Miceli e 

Daniel Pécaut. Muitas das conclusões desses três teóricos convergem para alguns pontos 

comuns: a cooptação dos intelectuais pelo poder, a defesa do nacionalismo e a construção de 

uma autoimagem de neutralidade. 
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1.2 OS INTELECTUAIS NO BRASIL 

 

No Brasil, a obra pioneira que abordou a trajetória dos intelectuais no país foi  

Ideologia da cultura brasileira (1933-1974), de Carlos Guilherme Mota, cuja primeira edição 

data de 1977. Ela abriu terreno para o surgimento de outros  estudos, que conforme o autor 

pontuou seriam ―pontos de partida para uma revisão histórica‖. As ideais de Mota, de fato, 

serviram de referência para estudos subsequentes. O ensaio teve a pretensão de desnudar o 

ranço ideológico conservador  presente na cultura brasileira, lançando sobre o tema um olhar 

―crítico‖ e ―dialético‖, conforme expressões de Mota. 

O recorte histórico, conforme frisou o autor, abrange cerca de quatro décadas do 

pensamento cultural brasileiro, compreendendo o primeiro governo Vargas (1930-1945) até 

meados da década de 1970. Mas o período que mais interessa, para efeito da presente 

investigação, é o que se situa entre as décadas de 40 e 50, nas quais analisa a forte influência 

do nacionalismo na cultura brasileira, quando identifica quais foram os principais autores que 

contribuíram para forjar o mito da ―cultura brasileira‖, visto por Mota com uma forte 

conotação ideológica, sobretudo por parte dos pensadores conservadores.  

Mesmo assim, denotando certa humildade intelectual, e por alegadas motivações de 

―escrúpulos‖, Mota (1977, p. 18) preferiu não qualificar o seu estudo de ―história da 

consciência social‖, muito embora não rejeite totalmente essa conceituação. O autor (p. 19) 

―ocupa-se a maior parte do tempo em rediscutir algumas matrizes de formas de pensamento 

no Brasil, em angulação que se pretende histórica‖ (MOTA, 1977, p19). Após essas 

considerações iniciais, o autor analisou aspectos que possuem diversos pontos de contato que 

são preciosos para a reflexão que se pretende desenvolver em torno do I Congresso Nacional 

de Intelectuais.  

Mota (1977) observou que nesse período de 1933 a 1974, enquanto o capitalismo 

brasileiro forjava uma sociedade de classes, o Estado nacional não se preocupou em atacar 

questões como a ―superação da dependência‖, nem tampouco em equacionar o nosso atraso 

endêmico e as desigualdades sociais. E, em paralelo, constituíram-se à sombra do aparelho 

do Estado diversos mitos que objetivavam manter uma aura ―integradora‖ da propalada 

―Cultura Brasileira‖. 
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De acordo com a análise de Mota (1977), a base ideológica desse conceito de 

Cultura Brasileira foi fornecida pelos intelectuais que, ao mesmo tempo em que defendiam 

uma ―cultura integradora‖, contribuíram para obscurecer as nossas mazelas sociais, bem 

como nossos principais problemas. Exemplos disso foram observados quando formularam –

conforme observou Mota (1977, p. 281) - as noções de ―consciência nacional‖, ―espírito de 

nacionalidade‖, ―subconsciente coletivo‖ e, até mesmo, o que o autor considera uma 

formulação ―demasiadamente genérica‖: a ―cultura nacional‖. 

Mas o autor teve o cuidado de não fazer julgamentos apressados e procurou fugir 

das generalizações simplificadoras (1977, p. 285), tanto que reconheceu que no período 

estudado também havia outra vertente de pensadores: os intelectuais críticos. Ocorre que 

eles, segundo Mota (1977), que trabalharam outros conceitos (―classe‖, ―cultura de classe‖, 

―consciência de classe‖) formavam uma camada incipiente e pouco expressiva, portanto, não 

hegemônica (MOTA, 1977, p. 285).  

O autor destinou (páginas 137 a 153) generoso espaço para analisar as resoluções 

do I Congresso de Escritores, promovido pela ABDE, em 1945. E na sequência, na página 

154, refere-se ao Congresso Internacional de Escritores e Encontros Intelectuais, que 

ocorreu, em 1954, dentro das comemorações dos 400 anos da cidade de São Paulo, 

promovido pela Sociedade Paulista de Escritores (SPE), registrando-o como ―encontro de 

expressão‖ no plano teórico. Mas não faz nenhum registro sobre o I Congresso Nacional de 

Intelectuais, realizado no mesmo ano, em Goiânia.  

Retomando a análise de ideias, Mota (1977) observa que a renovação cultural que 

se pretendia no período pré-64 foi golpeada. O poder repressivo soube neutralizar as 

tentativas de mobilização da cultura popular estimulando a formação e consolidação de 

amplas redes de comunicação de massa. Isso se fez ―à sombra da ideologia da Cultura 

Brasileira‖ (p. 285). Essa massificação, de acordo com o raciocínio do analista, foi o motor 

que contribuiu para desintegrar e, ao mesmo tempo, nivelar a nossa produção cultural. Mota 

concluiu esse raciocínio observando que tudo isso foi feito ―[...] paradoxalmente, em nome 

da... cultura nacional‖ (MOTA, 1977, p. 285).  

Mota (1977, p. 285) rejeita a linearidade histórica que envolve a Cultura Brasileira, 

pois de acordo com esse raciocínio, desemboca numa sucessão de influências que se 

acumulariam até o presente. Caminhar nessa vereda, para Mota (1977, p. 285), seria o 

mesmo que se deixar engolfar por uma postura ideológica que conduziu a noção de Cultura 

Brasileira para uma postura que contribuiu para dissolver 
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[...] as contradições sociais e políticas reais quando estas afloram ao nível de 

consciência dos agentes: numa palavra, a consciência cultural nunca 

incorporou sistemática e criticamente a implicação política de sua própria 

existência, e por esse motivo pouco auxiliou na elaboração e adensamento de 

uma consciência social (MOTA, 1977, p. 286, grifos do autor).  

 

Com um olhar crítico Mota definiu a Cultura Brasileira como possuidora de um 

caráter ―autofágico, alienante, de raiz estamental‖ (MOTA, 1977, p.286). Numa sociedade 

classista, colocou num plano superior, nobre, aqueles que cuidaram desse setor. Em assim 

sendo, concluiu Mota, não deveria se falar de uma Cultura Brasileira no plano ontológico, 

mas simplesmente ―das formações ideológicas de segmentos altamente elitizados da 

população, tendo atuado, ideologicamente, como um fator dissolvente das contradições reais‖ 

(MOTA, 1977, p.287). 

Ampliando o seu raciocínio, Mota (1977) explicou que a noção de Cultura Brasileira 

foi um legado da República Velha e do Estado Novo, e como tal instrumentalizado para 

dissimular duas questões centrais numa sociedade de classes: encobrir as tensões sociais e 

mascarar a situação de dependência do país. É por isso, argumentou, que ocorreu, 

deliberadamente, uma omissão e ausência sistemática de estudos sobre os movimentos sociais 

de maior porte, como Balaiada, Farroupilha e, mesmo, a revolução de 1930 (p. 287). O autor 

também chamou atenção para um artifício que foi empregado com muita frequência entre as 

décadas de 1930 a 1970:  

 

[...] uma sucessão de momentos nas quais noções como ‗civilização 

brasileira‘, ‗cultura brasileira‘, ‗cultura nacional‘, ‗cultura popular‘, ‗cultura 

de massa‘, marcariam os horizontes ideológicos da intelectualidade 

progressista – incrustrada, ela mesma, na camada dominante. Não será por 

acaso que, ao final do circuito, já nos anos setenta, se verifica o 

acompanhamento das duas noções (ideológicas) básicas: Cultura Brasileira 

nos quadros da massificação (MOTA, 1977, p. 287).  

 

O autor buscou aprofundar a sua visão sobre a Cultura Brasileira. Com isso, atribuiu 

uma dimensão política sobre a participação e influência dos intelectuais nesse processo, uma 

vez que na sua avaliação: ―[...] a esmagadora maioria dos intelectuais (sejam ‗grandes 

intelectuais‘ ou ‗intelectuais funcionais‘) participaram em maior ou menor grau da montagem 

ou dinamização dos aparelhos de Estado‖ (MOTA, 1977, p.287), e como tal atuaram na 

condição de porta-vozes das ideologias dos setores hegemônicos.  

Ou seja, esses intelectuais não estavam acima das classes, como tertius, assim como 

não estavam numa suposta ―torre de marfim‖, observando os acontecimentos de maneira 
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―neutra‖ e ―imparcial‖, como queria Mário de Andrade, repercutindo em solo pátrio as ideias 

de Julien Benda, autor de Latrahison des clercs (1927).Existiram exceções à regra, conforme 

apontou o autor, mas essas ficaram por conta dos chamados ―intelectuais críticos‖, que 

atuaram em algumas fendas abertas (e que foram fechadas em seguida) no bloco dos 

intelectuais cooptados pelo Estado (Mota, 1977, p. 287).  

Mota identificou novas linhagens interpretativas que romperam com uma tradição de 

se focalizar a história da ―cultura brasileira‖, ou a história do ―pensamento brasileiro‖, como 

universo mais ou menos coeso e fechado (1977, p. 288). As interpretações nacionalistas 

anteriores passaram a ser criticadas pelas teorias das classes sociais, apoiadas em análises de 

cunho marxista. Essas investigações, segundo Mota, apontaram que a ―dissimulação cultural‖ 

das relações de classe surgiu vinculada às questões concernentes à massificação cultural 

(MOTA, 1977, p. 289).  

Sequencialmente ao estudo de Mota (1977), outra obra relevante foi a do sociólogo 

Sergio Miceli, que apareceu em livro em 1979, mas originalmente foi uma tese de doutorado 

concluída em 1978, sob orientação, justamente, do professor Carlos Guilherme Mota. 

Portanto, apenas um ano depois da publicação do estudo de Mota (1977) sobre a ideologia da 

cultura brasileira.  

Miceli (1979) passa em revista o amplo espectro ideológico da intelectualidade 

brasileira, desde os conservadores até os liberais e contempla, ainda, os de esquerda. Uma 

questão central chama atenção nessa análise: a crítica à pretensão dos intelectuais de se 

arvorarem portadores de uma ―missão civilizatória‖ ou mesmo uma ―missão cívica‖, que os 

colocaria acima do bem e do mal, ou na ―torre de marfim‖, referida anteriormente.  Crítica 

similar já constava no trabalho de Mota, que o precedeu. 

Outra questão, no entanto, gerou muito polêmica, em especial, no ambiente 

acadêmico. Na obra em questão, Miceli (1979) conduziu a sua análise procurando apontar que 

os intelectuais criaram no período estudado (1920 a 1945) um ―mercado de postos‖ na 

estrutura do aparelho do Estado, que os teria beneficiado em decorrência da sua origem de 

classe, de suas relações de parentesco e amizade (a maioria desses intelectuais, segundo a 

minuciosa pesquisa realizada pelo autor, provinha da aristocracia rural decadente). 

E o tom polêmico decorreu, sobretudo porque incomodou alguns ícones da 

intelligentsia
11

 brasileira. E o que foi mais curioso: começou, inclusive, pelo prefácio da obra, 

                                                             
11

O termo aqui está sendo empregado como sinônimo de intelectuais, embora existam divergências sobre os dois 

conceitos. Na acepção russa, o termo é mais restrito e designava tão somente uma parcela dos intelectuais que 
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assinado pelo respeitado e equilibrado acadêmico paulista Antonio Candido. O prefaciador 

reconheceu que se tratava de um ―estudo pioneiro‖, mas fez um reparo, até certo ponto sutil: 

―[...] seria preciso acrescentar que o serviço público não significou e não significa 

necessariamente identificação com as ideologias e interesses dominantes‖ (CANDIDO, 2009, 

p.36).  

Não passou despercebido para muitos observadores e comentaristas que não 

deixaram de correlacionar o fato, em especial, com o caso histórico e emblemático do poeta 

mineiro Carlos Drummond de Andrade, que foi chefe de Gabinete de Gustavo Capanema, 

titular da pasta de Educação e Saúde, na época do Estado Novo de Getúlio Vargas. Mas 

Cândido (2009, p. 37) não cita Drummond, prefere referenciar a sua análise no pintor Cândido 

Portinari que: 

 

[...] cumprindo encomenda oficial, pintou no Ministério da Educação os 

famosos murais que, pela concepção, temário e técnica, eram a negação do 

regime opressor, ao mostrarem como representante da produção o 

trabalhador, não o patrão; o negro, não o branco; e ao fazê-lo conforme uma 

fatura que afirmava a inovação criadora contra as normas tradicionais, de 

agrado dos poderes (CANDIDO, 2009, p. 37). 

 

Não obstante as polêmicas que gerou, a obra de Miceli (1979) continuou, depois de 

38 anos de sua publicação, bastante atual para explicar (e buscar entender) as relações dos 

intelectuais com o poder e com o aparelho do Estado. Essa investigação foi essencial, 

também, para revelar o processo de inserção dos intelectuais nas esferas de decisão, 

inclusive o nepotismo (como isso foi usado como capital político) e, portanto, de submissão 

e de cooptação nas esferas do aparelho estatal. Como esses elementos contribuíram para 

forjar a modernização da estrutura burocrática do Estado (MICELI, 1979).  

Miceli (1979) também traçou as linhas mestras de como ocorreu a formatação das 

bases da educação nacional e o desenvolvimento do mercado editorial, tanto no que se refere 

à criação das casas editorais (livros) quanto dos veículos de comunicação (imprensa escrita), 

na primeira metade do século passado. Em todos esses setores, Miceli (1979) identificou a 

participação ativa dos intelectuais, que ele denominou de ―anatolianos‖ ou ―polígrafos‖; 

possuíam raízes sociais e familiares ligadas à decadente aristocracia rural (como já foi 

                                                                                                                                                                                              
comungavam ideias políticas similares. Sobre a diferença entre os dois conceitos ver Intelligentsia e intelectuais: 

sentidos, conceitos e possibilidades para a história intelectual, de Carlos Eduardo Vieira, disponível em 

<http://www.rbhe.sbhe.org.br/index.php/rbhe/article/view/109>. Acesso em 14/09/2017. 
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observado), e perderam importância econômica com a chamada Revolução de 30, dirigida 

por Getúlio Vargas. 

A partir desse período, conforme o estudo de Miceli (1979), os intelectuais foram 

―recrutados‖ (ele utilizou o termo ―cooptados‖) para ocupar postos (alguns de destaque) no 

novo regime vitorioso que estava se formando. Miceli (1979) destacou que esse 

recrutamento teve o objetivo de fazer com que assumissem tarefas políticas e ideológicas 

nas mais diferentes esferas da máquina estatal. Foi na observância a tais mecanismos que 

ocorreu, segundo o autor, uma ampliação das carreiras reservadas aos intelectuais. 

O ―recrutamento‖ envolvia áreas profissionais como: educação, cultura, justiça, 

serviços de segurança, entre outras. Miceli (1979) sublinhou que, ao longo do regime 

Vargas, esse processo alcançou proporções consideráveis de ―cooptação‖, ao ponto de ter 

mantido uma particularidade e diferenciação: a cultura foi definida como ―negócio oficial‖ 

(MICELI, 1979, p. 131). Algo até então inédito, chegou-se ao ponto de criar para o setor 

uma rubrica própria. Oficializava-se, assim, a instituição de uma intelligentsia. A 

consequência disso, segundo Miceli (1979), é que o Estado passa a intervir ―em todos os 

setores de produção, difusão e conservação do trabalho intelectual e artístico‖(MICELI, 

1979, p. 131).  

O vínculo entre intelectuais, cultura, Estado e nacionalismo é apontado por Miceli 

(1979), ao analisar o período autoritário do primeiro governo Vargas. O autor chama atenção 

especialmente para a inserção desses intelectuais na política cultural e na defesa fervorosa 

que fizeram do nacionalismo e da preservação dos valores tradicionais de nossa cultura. E 

isso redundou, obviamente, na defesa do folclore e, por consequência, da ―cultura nacional‖. 

Nos termos exatos empregados pelo autor: 

 

Dando seqüência à postura inaugurada pelos modernistas, esses intelectuais 

cooptados se autodefinem como porta-vozes do conjunto da sociedade, 

passando a empregar como crivos de avaliação de suas obras os indicadores 

capazes de atestar a voltagem de seus laços com as primícias da 

nacionalidade. Vendo-se a si próprios como responsáveis pela gestão do 

espólio cultural da nação, se dispõem a assumir o trabalho de conservação, 

difusão e manipulação dessa herança, aferrando-se à celebração de autores e 

obras que possam ser de alguma utilidade para o êxito dessa empreitada 

(MICELI, 1979, p.159). 

 

Essa tendência, segundo Miceli (1979), inaugurada no período do Estado Novo, 

prosseguiu durante o denominado período populista, compreendido entre 1945 e 1964.Com 

um detalhe: a ―cooptação‖ foi aprofundada, posto que ―se intensifica o recrutamento de novas 
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categorias de especialistas (economistas, sociólogos, técnicas em planejamento e 

administração, etc.). Eles também conseguem galgar postos-chaves da administração central‖ 

(MICELI, 1979, p.131). 

 

 

 

 

1.3 OS INTELECTUAIS E AS VOZES DA UNIDADE 

 

Também na mesma linha de Miceli (1979), outro autor que deu uma importante 

contribuição para se pensar o engajamento da intelectualidade brasileira naquilo que 

Gramsci chamou de ―hegemonia‖, foi o filósofo francês, especialista em assuntos da 

América Latina, Daniel Pécaut, com o seu estudo Os intelectuais e a política no Brasil: 

entre o povo e a nação, publicado em primeira edição no Brasil em 1990, portanto mais de 

10 anos depois das investigações de Miceli. Em diversos momentos Pécaut se referencia 

nesse autor brasileiro, destacando a importância do trabalho de Miceli (1979). 

Na linha das análises que o precederam, Pécaut (1990) também procura entender a 

posição social dos intelectuais brasileiros e o lugar que atribuem a si próprio. O autor utiliza-

se de erudição e profundidade para abordar, também com um viés crítico, da aproximação e 

da cooptação dos intelectuais pelo Estado, dentro do seu recorte histórico (entre 1920 e 1982), 

ampliando a base temporal dos estudos anteriores. Pécaut (1990) argumenta que durante o 

Estado Novo os intelectuais chamaram para si duas tarefas principais: forjar a ―consciência 

nacional‖ e promover a ―organização social‖. 

O autor francês, na sua pesquisa, fez uma distinção demarcatória entre os diferentes 

tipos de engajamento que havia entre os intelectuais brasileiros, no período mencionado. 

―Alguns se comportam como ideólogos do autoritarismo‖ (PÉCAUT, 1990, p. 74) e, outros, 

observou:  

 

[...] se contentam em aventurar-se por conta própria em busca do Brasil 

autêntico, lutar para impor temas nacionais, inventar modos brasileiros de 

expressão e, havendo oportunidades, apresentar sugestões e pedidos aos 

governantes e ao seu círculo (PÉCAUT, 1990, p. 74).  

 

Pécaut (1990) já identificava traços definidores de uma ―cultura comunista‖, que 

segundo sua análise, sabia reconhecer com muita percuciência os dois principais pendores de 
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nossos intelectuais: o nacionalismo e o estatismo. E esse eixo serviu de sustentação para um 

tipo característico de manifestação que, aos poucos, ficou cada vez mais arraigada nos 

círculos do saber: ―só existe cultura quando política‖ (PÉCAUT, 1990, p. 85).  

O engajamento político, sobretudo entre os intelectuais de esquerda, era visto de 

modo afirmativo, como postura indeclinável, posicionamento que fica evidenciado nesse 

depoimento de Jorge Amado, de 1934: 

 

Carrego comigo a acusação de romancista político e parcial. Confesso que 

me honra com isso [...] Hoje a situação é de tal modo trágica que aquele que 

não está de um lado está necessariamente do outro. O conceito pode não 

agradar mas é verdadeiro. Diante dos que não sabem o caminho a seguir 

porque ainda amam as camisas de seda, a gente só pode rir. Nós somos 

essencialmente políticos. Alguns compreendem isso e se colocam 

corajosamente de um lado (AMADO, 1934 apud CASTELLO, 1980, p. 

175). 

 

A relação dos intelectuais com o Estado era de mão-dupla, um autêntico jogo de 

interesses que convinha para ambos os lados. Em muitos momentos, explica Pécaut (1990), o 

Estado incitou os intelectuais a ―[...]obter  apoio e recursos em nome da defesa da ‗cultura 

nacional‘, e onde, com toda a naturalidade, julgaram – como Villa-Lobos em relação ao canto 

coral -  que os investimentos nessa cultura eram uma ‗questão de Estado‘‖ (p. 73). 

Essas relações contribuíram para reforçar a noção de cultura política, seja por conta 

de que os intelectuais se arvoravam em intérpretes da ―consciência e identidade nacional‖, 

seja porque, na qualidade de elite dirigente, consideravam-se aptos a conduzir as ―massas 

amorfas‖ para adquirirem os seus direitos de cidadania; e, ainda, responsáveis pela ―condução 

histórica do povo e da nação rumo a seu destino‖, posto que se colocavam num plano acima 

do social e capazes de atuar nas representações do político. Enfim, situavam-se num patamar 

privilegiado, de quem desfruta de relações que ligam dois polos: ―saber e poder‖.  

As ―vozes da unidade‖ são analisadas no estudo de Pécaut (1990), quando ele 

identifica um processo de conversão ideológica, de antigos integralistas que se ―encontram‖ 

na outra margem do rio: à esquerda.  

 

[...] nos anos 50, vemos encontrarem-se antigos integralistas nas mesmas 

posições da esquerda, marxista ou não, como se representações inversas se 

unissem de fato na mesma aspiração à unidade social. De uma maneira ou de 

outra, os intelectuais haviam recebido a confirmação de que tinham vocação 

para se incumbir da ‗realização‘ dessa unidade (PÉCAUT, 1990, p. 96).  
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Esse exercício da unidade também se fez quando se procurou uma aproximação entre 

os que ―pensam‖, ou seja, a intelligentsia, e os que executam, os que agem, ou seja, os 

políticos. Isso ficou expresso quando Getúlio Vargas se elegeu para a Academia Brasileira de 

Letras (ABL), em agosto de 1941. Por ocasião da posse, em dezembro de 1943, o novo 

acadêmico declarou: 

 

[...] a primeira fase da vossa ilustre instituição [ABL] decorreu à margem das 

atividades gerais, enquanto o Estado, a administração, a sociedade civil 

evoluíam e se transformavam. Só no terceiro decênio deste século operou-se a 

simbiose necessária entre homens de pensamento e de ação (VARGAS, 1943, 

s.p.)
12

. 

 

Prosseguindo no seu pronunciamento, Vargas acena para os intelectuais com a 

necessidade da unidade para trabalhar pela ―afirmação da nossa cultura, interessando-a na 

solução dos grandes problemas da nacionalidade‖ (VARGAS, 1943, s.p.), e finaliza com um 

autoelogio a seu governo e com uma conclamação aos intelectuais: 

 

O Brasil realizou a sua emancipação política, constrói agora a sua 

emancipação econômica e inicia, finalmente, a sua emancipação cultural. As 

responsabilidades dessa magna tarefa têm de recair necessariamente sobre os 

intelectuais e os homens de pensamento (VARGAS, 1943, s.p.). 

 

Os intelectuais tinham a ―responsabilidade‖ de atuar em prol das grandes causas, entre 

elas, a de promover a ―emancipação cultural‖. Já não mais existia a desconfiança mútua entre 

―os homens de ação‖  e os que ―sabiam pensar e dizer‖. Os problemas da ―nacionalidade‖ 

deveriam juntar os dois polos, sobre os quais se referia Pécaut: ―saber e poder‖. 

Hegemonia, intelectuais, cultura,  cultura nacional e política cultural são temas 

interligados que apareceram com muita frequência na pesquisa sobre o I Congresso Nacional 

de Intelectuais. Por isso, cabe fixar esses três últimos conceitos, antes que se possa seguir à 

frente e tratar do evento e de sua contextualização histórica.  

Adriana Facina (2004, p. 11) trabalhou uma formulação bem didática sobre a conceito 

de cultura: 

 

Cultura é uma noção complexa cuja origem etimológica remete ao trabalho 

agrícola, ao cultivo do campo. Essa transposição do termo, das atividades 

agrícolas para os indivíduos, implica a ideia de que a cultura não é algo 

                                                             
12

 Disponível em http://www.academia.org.br/academicos/getulio-vargas/discurso-de-posse.Acesso em 

23/03/2018 
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inato, natural nos seres humanos, mas sim alguma coisa que deve ser 

cultivada, que é adquirida e que envolve um processo de formação 

(FACINA, 2004, p. 11). 

 

A autora foi buscar no século XVIII as origens do termo, que remontam ao 

pensamento alemão, quando havia oposição entre a noção de ―cultura‖ e ―civilização‖ 

(FACINA, 2004, p. 11). Para explicar a situação Facina recorreu a Norbert Elias, segundo a 

autora: 

 

A partir do século XVIII, esse significado de ―cultura‖ ganhou uma maior 

relevância no contexto dos estudos alemães, em oposição à noção de 

civilização. Norbert Elias discute a sociogênese da diferença entre Kultur e 

Zivilisation no emprego alemão. Para esse autor, o conceito de civilização 

refere-se a uma grande variedade de coisas e traduz a consciência que a 

sociedade ocidental, desde o século XVIII, tem de si mesma, julgando-se 

superior a sociedades mais antigas ou às consideradas ―primitivas‖. Mas, 

enquanto ingleses e franceses expressam com ―civilização‖ o orgulho do 

progresso de suas respectivas nações, para os alemães ele se remete à 

aparência externa dos seres humanos e não à sua essência (ELIAS, 1990apud 

FACINA, 2004, p. 11-12). 

 

Assentando-se, ainda, no pensamento de Elias, Facina (2004) propõe que:  

 

[...] o conceito francês ou inglês de civilização pode referir-se a fatos políticos 

ou econômicos, religiosos ou técnicos, morais ou sociais e também a atitudes e 

comportamentos. ―Civilização‖ descreve sempre um processo ou o resultado 

de um processo, partindo da premissa de que as sociedades se movem 

constantemente para frente, em direção ao progresso. Nesse sentido, trata-se 

de um conceito fortemente universalista e que se relaciona ao expansionismo 

colonialista de povos cujas fronteiras e identidades nacionais já são bem 

definidas (ELIAS, 1990 apud FACINA, 2004, p. 11). 

 

Seguindo o mesmo viés, Facina (2004, p. 11) argumenta que a cultura diz respeito a 

fatos intelectuais, artísticos e religiosos. Ou seja, implica necessariamente em realizações.E 

explica para concluir: 

 

O conceito refere-se a produtos humanos, tais como obras de arte, livros, 

sistemas religiosos ou filosóficos, através dos quais se traduz a individualidade 

de um povo. Diferentemente de civilização, portanto, é um conceito que 

delimita e que dá ênfase às diferenças nacionais e às identidades particulares 

de grupos. A principal preocupação é com o estabelecimento de fronteiras e 

identidades (FACINA, 2004, p. 11). 

 

Com essa compreensão de cultura, o que seria então, especificamente, uma cultura 

nacional? Para explicar o termo foi necessário fazer um breve retrospecto histórico.  
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No século XIX, de acordo com Hobsbawn (2016, pp.143-144), com a intensificação 

do surgimento das nações, especialmente no território europeu, criaram-se as condições 

políticas, geográficas e culturais que possibilitaram às populações dessas localidades a 

sensação de ser (e fazer) parte de um grupo constituído de hábitos, costumes e práticas 

culturais comuns. Estava, assim, sendo forjado o que se denominou ―povo‖, que pode ser 

entendido como quem habita e compartilha um determinado espaço geográfico.  

Ainda segundo Hobsbawn (2016, p.145), para que sedimentasse essa ideia de nação 

foi fundamental, não apenas a unidade política (o Estado), um território unificado (o país), 

mas também a produção de significados e práticas culturais que a legitimassem e a 

valorizassem, ou seja, uma "cultura nacional". Por esse entendimento, a "cultura nacional" se 

encarrega de promover a unidade linguística, o que facilita (e possibilita) tanto a comunicação 

e a produção de sentidos quanto à ação e a atividade econômica.  

Mas para além disso, conforme assinalou Hobsbawn (2016, p.147) também permite 

que cada habitante, em particular, se sinta parte de algo maior, posto que atribui, ainda, 

significado à sua existência. Dito em outras palavras: como integrante de uma nação, o 

indivíduo, o cidadão, adquire uma identidade, algo que o precede, que está ligado a seus 

ancestrais, e que continua a existir após sua morte.  

Num sentido mais coletivo, pode-se falar em identidade nacional. Para fazer uso de 

uma definição cara a Ortiz (1999, p. 32), trata-se de uma construção, que é igualmente, 

simbólica, onde atuam forças culturais, sociais e econômicas. Esse processo se verifica de 

maneira diferenciada, posto que funcionasse em consonância com a história real (e 

imaginada) de cada país.  

Ortiz (1999, p. 32) não trabalha com a ideia de ―identidades fixas‖. No entendimento 

do autor: ―O que temos é um processo de construção das identidades, processo tecido pela 

história dos lugares e pelos distintos interesses nela envolvidos‖ (ORTIZ, 1999, p.32). O autor 

rejeita, igualmente, a noção de identidade cultural ―autentica‖ ou ―forjada‖, uma vez que: ―Se 

elas se  transformam, não é porque deixam de ser verdadeiras e passam a ser falsas, ou vice 

versa, passam de falsas a verdadeiras. As identidades estão sempre em constante 

transformação‖ (ORTIZ, 1999, p. 32). 

Portanto, a noção de "cultura nacional", nessa linha de análise, estimula e valoriza a 

formação de manifestações culturais. São essas representações que criam e fornecem um 

conjunto de imagens, de conformações mentais, de símbolos e de mitos que subsistem, tanto 

para legitimar a história da nação e do país, quanto para respaldar sua importância, bem como 

estimular determinados comportamentos nos membros da nação.  De forma resumida: a 
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"cultura nacional" produz uma versão idealizada da formação do país. Como consequência, 

contribui para criar ou promover uma concepção mítica sobre "identidade nacional", que seria 

concebida como algo natural, imutável, um tipo de "essência", que determinaria o 

comportamento, a cultura e os costumes do seu povo
13

. 

Quem trabalhou essa questão com todo esse arsenal foi a ideologia varguista ( o tema 

será objeto de análise no próximo capítulo), notadamente, no período do Estado Novo (1937-

1945), mas não exclusivamente nessa época. Teve continuidade, ainda, no período em que 

chegou ao poder pela via eleitoral (1951-1954). 

Para tratar do conceito de política cultural, recorreu-se a Rubim (2007), que em seu 

trabalho utilizou-se do conceito proposto por Canclini (2005), mesmo reconhecendo que as 

noções de políticas culturais são múltiplas: 

 

Os estudos recentes tendem a incluir este conceito como sendo um conjunto 

de intervenções realizadas pelo Estado, as instituições civis e os grupos 

comunitários organizados a fim de orientar o desenvolvimento simbólico, 

satisfazer as necessidades culturais da população e obter consenso para um 

tipo de ordem ou transformação social. Mas essa maneira de caracterizar o 

âmbito das políticas culturais necessita ser ampliada tendo em conta o caráter 

transnacional dos processos simbólicos e materiais na atualidade (CANCLINI, 

2005, p. 78apud RUBIM, 2007, p. 102). 

 

Com base nesse horizonte teórico-conceitual, Rubin (2007, p. 102) delimitou alguns 

pressupostos que ele entendeu como necessário para se falar em políticas culturais: 

―intervenções conjuntas e sistemáticas; atores coletivos e metas. Outras exigências, sem 

dúvida, podem e devem ser reivindicadas em uma formulação mais plena da noção‖ (RUBIM, 

2006). 

Rubim (2007, p. 103) cita a passagem de Mário de Andrade pelo Departamento de 

Cultura da cidade de São Paulo (1935-1938) como uma das experiências que contribuem para 

inaugurar as políticas culturais no Brasil.  

 

Sem pretender esgotar suas contribuições, pode-se afirmar que Mário de 

Andrade inova em: 1. estabelecer uma intervenção estatal sistemática 

abrangendo diferentes áreas da cultura; 2. pensar a cultura como algo ―tão 

vital como o pão‖; 3. propor uma definição ampla de cultura que extrapola as 

belas artes, sem desconsiderá-las, e que abarca, dentre outras, as culturas 

populares; 4. assumir o patrimônio não só como material, tangível e possuído 

                                                             
13

 Um conceito sintético de ―cultura nacional‖ pode ser consultado no Link - http://rede.novaescolaclube.org.br/ 

planos-de-aula/ideia-de-nacao-e-de-cultura-nacional. Acesso em 03/02/2018. Para ver mais sobre este tema 

consultar: Entrevista de Renato Ortiz – Revista Novos Olhares, No. 3 – 1º. Semestre de 1999. 

http://rede.novaescolaclube.org.br/planos-de-aula/ideia-de-nacao-e-de-cultura-nacional
http://rede.novaescolaclube.org.br/planos-de-aula/ideia-de-nacao-e-de-cultura-nacional
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pelas elites, mas também como algo imaterial, intangível e pertinente aos 

diferentes estratos da sociedade; 5. patrocinar duas missões etnográficas às 

regiões amazônica e nordestina para pesquisar suas populações, deslocadas do 

eixo dinâmico do país e da sua jurisdição administrativa, mas possuidoras de 

significativos acervos culturais (RUBIM, 2007, p. 103). 

 

Rubim (2007, p. 103-104) assinalou que mesmo o pioneirismo e a criatividade de 

Mário de Andrade, bem como as suas iniciativas em prol da construção de políticas culturais 

consistentes, não ficaram imunes a críticas: 

 

Dentre outras críticas ao seu projeto, cabe destacar: uma visão iluminista de 

imposição da cultura de elite e a desatenção com o tema do analfabetismo em 

uma sociedade tão excludente como a brasileira, em especial nos anos 1930 

(RAFFAINI, 2001). Mas tais limitações não podem obscurecer a exuberância 

e criatividade deste marco inicial das políticas culturais no Brasil. O 

movimento inaugurador foi simultaneamente construído pelo ministro 

Gustavo Capanema, ao qual estava subordinado o setor nacional da cultura 

durante o governo Getúlio Vargas. Esteticamente modernista e politicamente 

conservador, ele continuou no ministério depois da guinada autoritária de 

Vargas em 1937, com a implantação da ditadura do Estado Novo. Apesar 

disto, acolheu muitos intelectuais e artistas progressistas (RAMÍREZ NIETO, 

2000) (RUBIM, 2007, p. 103-104). 

 

Rubim (2007, p. 104) lembrou que, do ponto de vista de pensar a cultura em termos 

nacionais, a primazia cabe ao governo Vargas. No entanto, isso não anula o fato de que havia 

implicações dualistas por trás dessa política cultural: uma ―negativa‖ e uma ―afirmativa‖. A 

―negativa‖ marcada pela ―opressão, repressão e censura‖ características de toda e qualquer 

ditadura. E a ―afirmativa‖ consubstanciada: ―através de formulações, práticas, legislações e 

(novas) organizações de cultura‖. Quem cuidava de tudo isso era: ―O poderoso Departamento 

de Informação e Propaganda (DIP) é uma instituição singular nesta política cultural, 

buscando, simultaneamente, reprimir e cooptar o meio cultural‖ (RUBIM, 2007, p. 104). 

A máquina de propaganda de Getúlio atuava em laços estreitos com essa política 

cultural.  E possuía inspiração fascista, mas adaptada aos trópicos, tanto que valorizava a 

mestiçagem do povo brasileiro: 

 

A política cultural implantada valorizava o nacionalismo, a brasilidade, a 

harmonia entre as classes sociais, o trabalho e o caráter mestiço do povo 

brasileiro. A potência desta atuação pode ser dimensionada, por exemplo, pela 

quantidade de instituições criadas, em sua maioria, já no período ditatorial. 

Dentre outras, podem ser citadas: Superintendência de Educação Musical e 

Artística; Instituto Nacional de Cinema Educativo (1936); Serviço de 

Radiodifusão Educativa (1936); Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico 
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Nacional (1937); Serviço Nacional de Teatro (1937); Instituto Nacional do 

Livro (1937) e Conselho Nacional de Cultura (1938) (RUBIM, 2007, p. 104). 

 

No próximo capítulo será tratada de forma mais detalhada a ideologia no governo 

Vargas, especialmente no período do Estado Novo. Mas convém fixar o conceito de política 

cultural que vai aparecer, ainda que de maneira quase velada, durante as resoluções do I 

Congresso Nacional de Intelectuais, mas sem se apresentar como tal. Pode-se, então passar 

para a análise do ambiente histórico que possibilitou a realização do evento de intelectuais em 

Goiânia. 
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CAPÍTULO II - I CONGRESSO: ANTECEDENTES E CONTEXTO 

HISTÓRICO 

 

 

[...] religião, ideologia e economia aproximam os que já estão próximos (os 

iguais) e distanciam os que estão afastados (os diferentes). E, como já se 

torna frequente dizer, quando nada mais funciona como cimento da vida 

política (a polis) ou da vida civil (a civitas) recorre-se à cultura em 

desespero de causa (COELHO, A cultura e seu contrário, 2008).  

  

 

    O presente capítulo propõe um retrospecto, para que se obtenha uma 

contextualização histórica mais ampliada dos acontecimentos que culminaram e 

desembocaram no trágico ano de 1954, quando ocorreu o I Congresso Nacional de 

Intelectuais. É esse o sentido de voltar aos anos 30, de profundas mudanças, e tentar entender 

o desenvolvimento da cultura, analisar a ideologia varguista; a importância do I Congresso 

Brasileiro de Escritores, de 1945, que contestou o regime autoritário; a redemocratização e a 

emergência do PCB, legalizado, como partido de massas; sobreveio, na sequência, a Guerra 

Fria, a cassação do PCB, a radicalização, as divisões e cisões na intelectualidade que levaram 

ao esvaziamento da ABDE e o encerramento de um ciclo na vida dessa entidade.  

 

 

2.1 A CULTURA NOS ANOS 30 E 40 

 

O período da história do Brasil compreendido entre 1930 a 1954, quase duas décadas 

e meia, teve o seu personagem emblemático: Getúlio Vargas. Na verdade, mesmo depois de 

morto, as suas ideias continuaram inspirando (e influindo) nos rumos da política brasileira, 

com um interregno no período da ditadura militar (1964-1985), mas o seu ideário persistiu e 

teve sobrevida até os dias atuais. Continua a ser um divisor de águas, em diversos campos de 

pensamento, e não apenas na política. 

Ao analisar os efeitos do período ―revolucionário‖ sobre a cultura, Candido (2009, p. 

17) classificou os anos 1930 como ―catalisador da cultura brasileira‖, posto que aproximou 

―elementos dispersos para dispô-los numa configuração nova‖ (CANDIDO, 2009, p. 17). 

Desenvolvendo esse raciocínio, o autor destacou que essa efervescência ―gerou um momento 
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de unificação cultural, projetando na escala da nação fatos que antes ocorriam no âmbito das 

regiões‖ (CANDIDO, 2009, p. 18). 

Mesmo reconhecendo os limites desse processo, ―devido ao desnível de uma 

sociedade terrivelmente espoliadora‖ (CANDIDO, 2009, p. 18), o crítico paulista concluiu 

que ―não há dúvida que depois de 1930 houve alargamento de participação‖ (CANDIDO, 

2009, p. 18), processo que foi observado em vários setores: 

 

[...] instrução pública, vida artística, estudos históricos e sociais, meios de 

difusão cultural como o livro e o rádio (que teve desenvolvimento 

espetacular). Tudo ligado a uma correlação nova entre, de um lado, o 

intelectual e o artista; de outro, a sociedade e o Estado – devido às novas 

condições econômico-sociais (CANDIDO, 2009, p. 18-9). 

  

Candido (2009, p. 19) identificou, ainda,  a emergência de novos atores no cenário 

social, que assumiram uma: 

 

[...] surpreendente tomada de consciência ideológica  de intelectuais e 

artistas, numa radicalização que antes era quase inexistente. Os anos 30 

foram de engajamento político, religioso e social no campo da cultura. 

Mesmo os que não se definiam explicitamente, e até os que não tinham 

consciência do fato, manifestaram na sua obra esse tipo de inserção 

ideológica, que dá contorno especial à fisionomia do período (CANDIDO, 

2009, p. 19). 

 

Candido (2009, p. 34) avaliou, ainda, que: ―De maneira geral a repercussão do 

movimento revolucionário de 1930 na cultura foi positiva‖ (CANDIDO, 2009, p. 34). O 

estudioso fundamentou essa opinião argumentando que o movimento conseguiu romper com 

diversos conceitos retrógrados e com isso: 

 

Esboçou uma mentalidade mais democrática a respeito da cultura, que 

começou a ser vista, pelo menos em tese, como direito de todos, 

contrastando com a visão de tipo aristocrático que sempre havia 

predominado no Brasil, com uma tranquilidade de consciência que não 

perturbava a paz de espírito de quase ninguém. Para esta visão tradicional, as 

formas elevadas de cultura erudita eram destinadas apenas às elites, como 

equipamento (que se transformava em direito) para a ―missão‖
14

 que lhes 

competia, em lugar do povo e em seu nome (CANDIDO, 2009, p. 35). 

 

Outro ponto que Candido (2009, p. 36) destacou foi quanto a uma ―maior 

consciência a respeito das contradições da própria sociedade, podendo-se dizer que sob este 

                                                             
14

grifo do autor. 
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aspecto os anos 30 abrem a fase moderna das concepções de cultura no Brasil‖ (CANDIDO, 

2009, p. 36). E isso trouxe consequências para os atores que participavam ativamente da cena 

política e social desse período: 

 

Uma das consequências foi o conceito de intelectual e artista como opositor, 

ou seja, que o seu lugar é no lado oposto da ordem estabelecida; e que faz 

parte da sua natureza adotar uma posição crítica em face dos regimes 

autoritários e da mentalidade conservadora (CANDIDO, 2009, p. 36).  

 

Mas isso não se deu sem solavancos. O processo registrou muitos ―paradoxos‖ 

(CANDIDO, 2009, p. 36). O regime varguista, percebendo a importância do intelectual e do 

artista, tratou de cooptá-los, o que foi feito de duas maneiras: aumentando as atividades 

estatais na área da cultura e por meio de ―uma crescente racionalização burocrática‖ 

(CANDIDO, p. 36). O dilema se instalou. ―Nem sempre foi fácil a colaboração sem a 

submissão de um intelectual, cujo grupo se radicalizava, com um Estado de cunho cada vez 

mais autoritário (CANDIDO, 2009, p. 36).  

Relembrando os tempos do Estado Novo, em depoimento dentro da série Dossiê 

Memória da Imprensa, para a Folha de São Paulo
15

, o jornalista Joel Silveira confirma como 

se processava a cooptação dos intelectuais: 

 

O DIP exercia um duplo controle: um controle autoritário proibitivo, da 

censura propriamente dita. E tinha o controle através da corrupção. O caso 

da isenção para a importação do papel da imprensa. Você importava o papel 

da Finlândia, do Canadá, mas tudo sob o controle do DIP. E tinha o derrame 

de dinheiro, que era tentador. Por exemplo, o DIP criou uma série de livros 

pequenos, tudo sobre o Getúlio: "Vargas e o Teatro", "Vargas e o Cinema", 

"Vargas e a Literatura". Pagavam um dinheirão, em termos de época. Um 

pobre intelectual que ganhava, vamos dizer, Cr$ 1.500,00 com a edição de 

um romance, eles botavam dez mil cruzeiros no bolso dele para escrever 

quarenta páginas sobre a coisa. Isso era um negócio terrível. Poucos 

resistiram 

(SILVEIRA,1979, s.p.). 
 

A resultante disso implicou em ―tensões e acomodações‖ (CANDIDO, 2009, p. 36).  

Mas Candido (2009), contrariando um trabalho clássico de Miceli
16

 sobre os intelectuais, 

observou que: ―O serviço público não significou e não significa necessariamente identificação  

com as ideologias e interesses dominantes‖. E argumentou em defesa desse ponto de vista: 

                                                             
15

Disponível em http://almanaque.folha.uol.com.br/memoria_home.htm 
16

 Intelectuais e classes dirigentes no Brasil (1920-1945), São Paulo, Difel, 1979. 
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―uma análise mais completa  mostra como o artista e o escritor aparentemente cooptados são 

capazes, pela própria natureza de sua atividade, de desenvolver antagonismos objetivos, não 

meramente subjetivos, com relação a ordem estabelecida‖ (CANDIDO, 2009, p. 36). 

Para lançar mais luzes sobre esse período, especialmente no tocante à ideologia 

varguista, foi bastante útil aprofundar a análise sobre as relações entre os intelectuais e o 

Estado, notadamente no período que ficou conhecido como Estado Novo (1937-1945). Para 

evitar simplismos analíticos, deve-se assinalar que o período de 1930-1945 encerrou muitas 

contradições, que, inclusive, refletiam a conjuntura internacional (Lira Neto, 2013, p.352). 

Vargas chegou ao poder, em 1930, por intermédio de um movimento revolucionário 

que colocou fim à chamada ―República Velha‖ (Lira Neto, 2013, p.65). Governou, 

inicialmente, com amplos poderes e, depois, constitucionalmente, entre 1934-1937. De acordo 

com Lira Neto (2013, p.65), flertou com o fascismo, que ganhava corpo na Europa (1937-

1945), mas por questões pragmáticas aderiu às forças aliadas e entrou na Guerra (1942) contra 

as potências do Eixo
17

. No entanto, o seu governo autoritário estava em descompasso com os 

anseios democráticos dos vitoriosos da guerra. 

 

 

2.2 IDEOLOGIA VARGUISTA 

 

 

A ideologia varguista foi delineada em contornos mais definidos, sobretudo, no 

período autoritário, quando o regime se apropriou da ideologia nacionalista para justificar o 

seu projeto de poder. Perseguindo este propósito, utilizou-se dos intelectuais para (mas, 

também, foi por eles utilizado) criar uma aura de legitimação. Os instrumentos que serviram a 

esse propósito: os meios de comunicação (especialmente, o rádio e o cinema), o folclore, a 

educação escolar e as diferentes representações da chamada ―cultura nacional‖ - música, 

literatura, futebol, teatro, entre outros.  

Essas questões serão analisadas a seguir. Mas, antes, faz-se oportuno deter um pouco 

sobre as relações entre os intelectuais e o poder. Bobbio (1997, p. 92) já alertava para o fato 

de que essas relações nem sempre foram pacíficas. E a desconfiança, segundo o pensador 

italiano, era mútua:  

                                                             
17

 Ver NETO, Lira. Getúlio: do governo provisório à ditadura do estado novo (1930-1945). 1ª. Edição, São 

Paulo: Companhia das Letras, 2013. 
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[...] os homens do poder sempre tiveram consciência da diversidade dos fins 

que o filósofo e o político perseguem, e procuram ou subordinar os 

intelectuais ou, quando se encontraram diante da oposição deles, impedi-los 

de causar prejuízo, segundo a máxima maquiavélica de que os inimigos 

devem ser suavizados ou eliminados (BOBBIO, 1997, p. 92-93). 
 

No Brasil a desconfiança começou a amainar já na década de 20, do século passado, 

com os modernistas da Semana de 22. Velloso (1983) argumenta que os intelectuais se 

consideravam os mais aptos e capacitados, entre os brasileiros, para se colocarem na condição 

de intérpretes do ―nacional‖, já que possuíam ―consciência privilegiada‖ sobre os nossos 

problemas. 

 

Na década de vinte, quando se fazem sentir os efeitos críticos do pós-guerra, 

com a derrocada do mito cientificista, o ideal cosmopolita de desenvolvimento 

cede lugar ao credo nacionalista. A busca de nossas raízes, o ideal de 

brasilidade, passam [sic], então, a construir o foco das preocupações 

intelectuais. Agrupados no movimento modernista, os intelectuais se julgam 

os indivíduos mais capacitados para conhecer o Brasil. E é através da arte que 

eles pretendem atingir a realidade brasileira, apresentando alternativas para o 

desenvolvimento da Nação (VELLOSO, 1983, p. 57). 

 

A autora explica (1983, p. 57) que foi a partir da década de 30 que os intelectuais 

brasileiros passaram a direcionar a sua atuação para o âmbito do Estado. E isso chegou ao 

ápice por ocasião do Estado Novo (1937-1945). ―As elites intelectuais, das mais diversas 

correntes de pensamento, passam a identificar o Estado como o cerne da nacionalidade 

brasileira‖ (VELLOSO, 1983, p. 58). 

A pesquisadora chama atenção para um ponto peculiar, quando explica que o período 

do Estado Novo ―é particularmente rico‖ (VELLOSO, 1983, p. 58) para quem deseja buscar 

entender como se deu a parceria e as relações imbrincadas entre os intelectuais e o poder 

estatal para a montagem de uma sofisticada e muito bem articulada ―organização político-

ideológica do regime‖ (VELLOSO, 1983, p. 58).  

Mônica Velloso (1983, p. 59) identifica um conjunto de ideias que contribuíram para 

fundamentar as bases de um projeto cultural no país durante o Estado Novo, com a 

participação ativa de uma parte expressiva dos intelectuais modernistas. Era a ―revolução 

cultural‖, que rompia com os arcaísmos, de mãos dadas com a ―revolução política‖, que 

sepultava a chamada ―República Velha‖. Nas palavras de Velloso (1983, p. 59): ―Essa 

vinculação é de extrema importância, uma vez que dá a conhecer um dos núcleos 
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organizatórios mais sólidos do regime: a cultura‖. E aí o intelectual passa a ser visto de outra 

maneira: 

 

[...] o Estado se transformava no tutor, no pai da intelectualidade, ao se 

identificar com as forças sociais. A argumentação se desenvolvia no seguinte 

sentido: a partir do momento em que o Estado marca a sua presença em 

todos os domínios da vida social, não há por que o intelectual manter a sua 

antiga posição de oposicionista ou insistir na marginalidade. De inimigo do 

Estado, o intelectual deve se converter em seu fiel colaborador, ou seja, ele 

passa a ter um dever para com a sua pátria. O nome de Olavo Bilac é 

constantemente mencionado como um exemplo a ser seguido pela 

intelectualidade, uma vez que teria colocado a arte e a cultura a serviço da 

Nação [...] este intelectual é alvo dos maiores elogios por parte dos ideólogos 

do regime. Defendendo o Exército como força educativa disciplinadora e 

elegendo o senso de dever e obediência como valores supremos da 

nacionalidade, a figura de Bilac é recuperada como modelo do intelectual 

brasileiro (VELLOSO, 1983, p. 61). 
 

A lei, a ordem, a nação, o civismo, o patriotismo, são enaltecidos como paradigmas 

máximos do regime autoritário, que também fazia apologia do seu chefe supremo: Getúlio 

Vargas. Nos desfiles cívicos cartazes imensos traziam a figura daquele que personificava o 

Estado forte e unitário, lembrando as marchas nazistas e fascistas. Mas como introjetar tudo 

isso, da forma mais eficaz, nas camadas populares, vistas como ―atrasadas‖ e ―pouco 

educadas‖, representadas pela figura do ―Jeca Tatu‖? 

Enquanto isso, os intelectuais são vistos como os intermediários que unem governo e 

povo, porque ―eles é que pensam, eles é que criam‖ (VELLOSO, 1982, p. 93). Em outras 

palavras: são eles que estão encarregados de indicar os rumos estabelecidos pela nova política 

do Brasil. Quem personifica esta nova política que estava sendo inaugurada no país é a figura 

solene de Vargas, uma vez que ele também sintetiza duas qualidades fundamentais para os 

desafios da modernidade: homem de pensamento e de ação. Assim, o chefe da nação deve ser 

visto como ―o paradigma por excelência a ser seguido por toda a intelectualidade brasileira‖ 

(VELLOSO, 1983, p. 61). 

Para justificar a posição dos intelectuais na sociedade passaram a difundir uma 

autoimagem que faziam de si próprios: ―porta-vozes dos anseios populares‖ (VELLOSO, 

1983, p. 62). Mas não só. Eles desejavam ir além. Assim, agregaram para as suas 

responsabilidades a tarefa de ouvir o ―subconsciente coletivo‖ da nacionalidade. Mas o que 

vem a ser isso? Velloso explica: são ―as verdadeiras reservas da brasilidade que o Estado 

Novo viria recuperar, assegurando a continuidade da consciência nacional‖ (VELLOSO, 

1983, p. 62).  
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Para difundir da maneira mais ágil possível todo esse arsenal de ideias foi erguido 

uma inédita máquina de propaganda, corporificada por um eficiente aparato cultural, 

conhecido por Departamento de Imprensa e Propaganda (DIP), que também possuía 

ramificações em diversos Estados da federação.  Para se ter uma ideia da extensão que 

abarcava essa estrutura do governo, Velloso citou a descrição feita pelo Anuário da Imprensa 

Brasileira, que incluía ―(...) divulgação, radiodifusão, teatro, cinema, turismo e imprensa‖ 

(VELLOSO, p. 62). 

Além do que, também tinha entre as suas funções: ―coordenar, orientar e centralizar a 

propaganda interna e externa; fazer censura a teatro, cinema, funções esportivas e recreativas‖ 

(VELLOSO, 1983 p. 63). E, finalmente: ―organizar manifestações cívicas, festas patrióticas, 

exposições, concertos e conferências e dirigir e organizar o programa de radiodifusão oficial 

do governo‖ (VELLOSO, 1983, p. 63).   

O regime não demorou a descobrir que um dos instrumentos mais eficientes para 

difusão das ideias estava ganhando enorme popularidade no País: o Rádio. Tanto foi assim 

que o Estado não se furtou de ter a sua própria emissora (a Rádio Nacional), justamente uma 

das líderes de audiência, que contratou alguns dos artistas mais populares naquele momento. 

Buscava, com isso, difundir o tripé que era muito caro ao regime: a cultura, as artes e a 

brasilidade (VELLOSO, 1983, p. 63). E dessa forma, o Estado arvorou-se como o ―único 

interlocutor legítimo para falar com e pela sociedade‖ (VELLOSO, 1983, p. 64). 

Com apoio decisivo dos intelectuais e com um azeitado esquema proveniente do seu 

aparato de propaganda, o regime do Estado Novo conseguiu uma ampla e eficiente difusão de 

sua doutrina, calcado na ideologia nacionalista (poderoso elemento aglutinador, em 

decorrência da Guerra), com fortes componentes fascistas. As principais publicações oficiais 

(Velloso, p. 69), além da Rádio Nacional, era a revista Cultura Política (dirigida por Almir de 

Andrade) e o jornal A Manhã (cujo editor era o modernista Cassiano Ricardo).  

 

As publicações surpreendem pela sua capacidade organizativa em termos 

editoriais e intelectuais. Reunindo as correntes mais heterogêneas da 

intelectualidade brasileira como Carlos Drummond de Andrade, Oliveira 

Vianna, Cecília Meireles, Gilberto Freyre, Vinícius de Moraes, Gustavo 

Barroso, José Lins do Rego, Manuel Bandeira e outros, o jornal procura 

atrair para o seio do Estado toda a elite intelectual do período, integrando-a 

ao regime. O mesmo ocorre com a revista Cultura Política, que conta entre 

os seus colaboradores intelectuais com Nelson Werneck Sodré, Gilberto 

Freyre e até o próprio Graciliano Ramos (VELLOSO, 1983, p. 69). 
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  Outra aposta da ideologia do Estado Novo, no campo cultural, foi o apelo na 

direção da ―cultura popular‖ e da chamada ―raízes da brasilidade‖ (VELLOSO, 1983, p. 70), 

com forte apelo nas tradições e nos símbolos da pátria. 

 

No Estado Novo, a questão da cultura popular e a busca das raízes da 

brasilidade ganham uma outra dimensão. O Estado mostra-se mais 

preocupado em converter a cultura em instrumento de doutrinação do que 

propriamente de pesquisa e de reflexão. Assim, a busca da brasilidade vai 

desembocar na consagração da tradição, dos símbolos e heróis nacionais. 

Temos, então, a história dos grandes vultos, das grandes efemérides, do 

Brasil ―impávido colosso‖ (VELLOSO, 1983, p. 70). 

 

 Conceitos como ―identidade nacional‖, ―cultura popular‖, ―aspirações nacionais‖ 

(VELLOSO, 1983, p. 70) ganham cada vez mais importância dentro dessa visão ideológica 

acentuadamente nacional, de cunho conservador-autoritário. 

 

A grosso modo [sic], o raciocínio constrói-se da seguinte forma: o povo é 

potencialmente rico em virtudes - pureza, espontaneidade, autenticidade; 

mas para manifestar este seu aspecto positivo, precisa da intermediação das 

instâncias superiores. Estas têm o dom da expressão (os intelectuais) e o da 

organização e ordem (os políticos). A imagem do Estado ―pai-grande‖ e a do 

intelectual salvacionista se entrecruzam, então, em direção ao popular 

(VELLOSO, 1983,p. 71). 

 

   A autonomia da cultura foi, deliberadamente, esquecida nesses moldes construídos 

por essa visão autoritária. O ―popular‖ precisaria ser refinado, ser ―educado‖ e até lapidado. A 

busca do ―genuinamente nacional‖ não se encerrava quando encontrado, devido a sua 

fragilidade e inconsistência. Seria necessário que o Estado, com sua visão ―disciplinadora‖, 

―do todo homogêneo‖ (VELLOSO, 1983, p. 72) exercesse o papel de ―resguardá-la das 

invasões ‗alienígenas‘, sejam elas externas ou internas. Dos auxílios discretos (subvenções, 

doações, apoios) à intervenção organizada e centralizadora, o Estado sempre impôs a sua 

presença nos domínios da cultura‖ (VELLOSO, 1983, p. 72). 

Para manter o seu projeto de poder, Vargas sempre almejou se colocar acima das 

ideologias, dos partidos políticos e das classes sociais. Para alcançar este objetivo, explorou 

com muita habilidade à ideologia nacionalista, mas também abraçou ―o discurso da morte da 

política‖ (NETO, 2013, p. 318). Em seus pronunciamentos, Getúlio ―reforçava a tese de que 

todos os males históricos do país seriam originários das lutas eleitorais e da ocupação do 

Estado pelos políticos profissionais‖ (NETO, 2013, p. 318). E não foram os ―políticos 

profissionais‖ os que desafiaram, no início de 1945, os seus poderes ditatoriais. 
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2.3 VENTOS DA LIBERDADE: ÊXTASE E ILUSÕES 

 

 

Em 1945, a vitória dos aliados contra as potências do eixo simbolizou a ascensão de 

um período de conquistas de liberdades. E o Brasil, com o envio de tropas para a guerra, para 

derrotar o totalitarismo, estava participando diretamente desse novo tempo, de otimismo e de 

mudanças no cenário global, mas que se chocava, no âmbito interno, com a vigência do 

Estado Novo liderado por Getúlio Vargas.  

O ―queremismo‖, (NETO, 2013, p. 472) ancorado na popularidade do caudilho, não 

surtiu efeito e Getúlio foi forçado, sobretudo pelos militares, a renunciar em 29 de outubro de 

1945. Os seus principais opositores e algozes foram os militares e a UDN (União Democrática 

Nacional). Ribeiro (2001, p. 7 ) revelou que, mesmo desalojado do epicentro da cena política, 

ainda assim Getúlio manteve intacto o seu capital político, tendo em vista a sua grande 

popularidade.  

Sintomaticamente, os primeiros a desnudarem as contradições do Estado Novo, 

desafiando publicamente o regime autoritário, foram os intelectuais. Rememorando esses 

anos, o escritor e militante comunista Dyonelio Machado (2005), dá uma ideia de comoera 

encarada a figura do intelectual crítico do sistema oficial: 

 

Eu inaugurei a lei de Segurança Nacional, fui o primeiro preso em 1935, na 

ditadura do Getúlio. Fui preso aqui em Porto Alegre e levado para o Rio. 

Naquela época, escritor, jornalista, não valiam nada. Eram considerados 

marginais, beberrões. Procurava-se desacreditar quem tivesse ideias 

contrárias ao regime e buscasse expressá-las. Um exemplo disso: numa 

sindicância sobre malversação de fundos por funcionários públicos, aqui no 

Estado [RS], ao olhar um nome possivelmente implicado, o encarregado da 

sindicância comentou: ―Esse não precisa nem averiguar, é escritor‖. Quer 

dizer, escritor não valia nada aos olhos oficiais (MACHADO, 1995, p. 33). 
 

O poeta Carlos Drummond de Andrade (1985, p. 16-7) rememorou, no seu O 

observador no escritório, como foram os preparativos, em novembro de 1944, para aquela 

reunião histórica dos intelectuais que ousavam enfrentar o Estado Novo e o seu aparelho 

repressivo. 

 

Novembro, 29 — Sábado à tarde, reunião em casa de Aníbal Machado, para 

tratar da organização do Congresso da Associação Brasileira de Escritores e 

firmar uma linha coerente de ação. Comparecem Lia Correia Dutra, Eneida, 
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Osório Borba, Dalcídio Jurandir, Moacir Werneck de Castro. A discussão é 

dirigida por Eneida, que com sua vocação de caudilho consegue extrair 

algum resultado da pequena assembleia, mais inclinada à pilhéria do que ao 

exame dos problemas. Passamos em revista falhas de organização, para 

concluir que já agora não poderiam ser sanadas, e o jeito é tocar para frente. 

Borba, sempre rigoroso e apaixonado, vê mais os indivíduos do que as 

tendências, e a cada momento endurece numa atitude invencível. Lia, 

secretária diligente, tem espírito de ordem e vontade de ajudar. Leio os 

temas de possíveis teses, que redigi à última hora, no desejo de tentar uma 

sistematização dos assuntos, ainda tão vagos, do Congresso. Ficou 

combinado que formaremos um grupo unido, para participar dos debates de 

maneira objetiva e politicamente segura, todos se submetendo à decisão 

interna por maioria. E mais: que a existência do grupo permanecerá secreta... 

Assumimos um vago e divertido ar de conspiradores (ANDRADE, 1985, p. 

16-7).  

 

Em janeiro de 1945, ―os conspiradores‖, ainda sob a vigência da censura, 

convocaram e realizaram em São Paulo o I Congresso Nacional de Escritores, organizado pela 

ABDE (Associação Brasileira de Escritores) com a nata da intelligentsia do país. Foram os 

―desacreditados‖, para usar expressão do romancista gaúcho, que surpreenderam o mundo 

político, de quem ―não se esperava um ato de coragem‖ (MACHADO, 1995, p. 33).  A 

realização do evento, ―causou muita surpresa‖, por que: ―Foi a primeira vez que furou a 

censura do DIP, contra a opressão do fascismo‖ (MACHADO, 1995, p. 33). 

Havia um sentimento difuso e um clima de forte comoção que envolvia os 

participantes do conclave, de acordo com as reminiscências do escritor gaúcho:  

 

Aquela foi uma noite importante. Éramos três representantes que 

compúnhamos a presidência da mesa: Sérgio Milliet, por São Paulo; Aníbal 

Machado, pelo Rio de Janeiro e eu, pelo Rio Grande do Sul. As moções 

eram lidas, geralmente, pelo secretário da mesa, mas esta eu achei que 

deveria ler eu mesmo. Era hábito ler sentado, mas nesse dia eu achei que 

deveria me levantar. Levantei-me, e toda aquela massa, aquele povo 

levantou junto, não havia nada combinado, foi uma emoção. Eu li o 

manifesto  e causou uma comoção tremenda (MACHADO, 1995, p. 33). 

 

O manifesto final, sobre o qual se refere Machado, entre outras coisas, exigia: ―A 

legalidade democrática como garantia da completa liberdade de expressão do pensamento, da 

liberdade de culto,  da segurança contra o temor da violência e do direito a uma existência 

digna‖ (FEIJÓ, 2001, p. 210).A conclusão do documento era uma apologia em respeito aos 

princípios democráticos: ―O Congresso considera urgente a necessidade de ajustar-se a 

organização política do Brasil aos princípios aqui enunciados, que são aqueles pelos quais se 

batem as forças armadas do Brasil e das Nações Unidas‖ (FEIJÓ, 2001, p. 211). 
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Jorge Amado, um dos vice-presidentes do Congresso, também recordou os fatos no 

livro Navegação de cabotagem: apontamentos para um livro de memórias que jamais 

escreverei. Amado (2006, p. 28) revelou bastidores do evento e reafirmou o clima de ―delírio‖ 

a que foi levado os intelectuais que participaram desse acontecimento histórico, mesmo 

havendo duas correntes principais que disputavam a hegemonia do congresso: ―a democrática 

e a comunista‖ (AMADO, 2006, p. 27). Mas, no final, prevaleceu a unidade. 

 

Levadas pela habilidade e pela cortesia de Aníbal Machado, as duas 

correntes chegaram a um acordo para a redação do documento final, a 

declaração solene dos escritores brasileiros. Pela primeira vez, no manifesto 

resultante do Congresso, condenou-se a ditadura do Estado Novo sem no 

entanto [sic] mencionar a pessoa do ditador, Getúlio Vargas, na ocasião 

nosso aliado, dos comunas. Na sessão de encerramento, Oswald de Andrade, 

furando o acordo estabelecido sobre número e nomes dos oradores, tomou a 

palavra e propôs a candidatura do Brigadeiro Eduardo Gomes para 

Presidência da República, foi o delírio (AMADO, 2006, p. 28). 

 

Na avaliação de muitos estudiosos o I Congresso Brasileiro de Escritores precipitou 

a queda do Estado Novo, quando ainda vigorava, no plano interno, todo um aparato repressivo 

que sufocava as liberdades democráticas; mas a conjuntura internacional desenhava um 

cenário dispare, onde se firmava a convicção na vitória dos aliados sobre as forças fascistas. A 

análise de Mota (1977, p. 137-8) reforçou a dimensão histórica desse conclave: 

 

O I Congresso Brasileiro de Escritores18
 significou um dos principais sinais 

de alerta no processo da chamada redemocratização do Brasil no fim da 

Segunda Guerra Mundial. Representa um momento significativo na história 

da cultura no Brasil, de vez que propiciou confrontos de posições de diversas 

vertentes teóricas e das principais regiões do país. [...] Cultura e política, 

nesse contexto, eram níveis que se entrecruzavam; enriquecia-se a noção de 

cultura, ampliando o sentido de engajamento, adensando-se e oferecendo 

novos conteúdos à temática da militância política do intelectual. Numa 

palavra, a partir da crise política e da necessidade de buscar-se [sic] novas 

fórmulas, repensava-se o processo cultural no país, surgindo algumas 

posições que merecem referência. A partir dessa conjuntura crítica, criou-se 

com nitidez um divisor de águas na história da cultura contemporânea no 

Brasil, em que a perspectivação política passa a estar presente nos 

diagnósticos sobre a vida cultural. Amplia-se, também nesse sentido, a ideia 

de ―cultura brasileira‖ (MOTA, 1977, p. 137-8). 

 

A noção de união da intelectualidade em prol da democracia, da liberdade, da 

retomada do estado de direito, era um sentimento que estava muito presente naquele ano de 
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Grifo do autor. 
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1945, como assinalou Pereira (1963, p. 303), que identificou, ainda, uma ―grande vibração 

popular‖, que marcou o evento dos escritores. 

Recorde-se como o I Congresso, naquele alvorecer de 1945, contribuiu para 

a reconquista, pelo povo brasileiro, das liberdades democráticas mais 

elementares. Eram dias de grande vibração popular, e a grande assembleia 

dos escritores brasileiros, reunida em São Paulo, transcorrera toda ela sob o 

signo da luta pela democracia. A Declaração de Princípios, que os 

congressistas aprovaram então, por unanimidade, e com extraordinário 

entusiasmo, deixou consignado [sic], em sua concisa formulação, o sentido 

político democrático, antifascista, antiEstado Novo dominante no 

pensamento da intelectualidade brasileira (PEREIRA, 1963, p. 303).  

 

 No que concerne aos grandes eventos e acontecimentos políticos, o ano de 1945 foi 

paradigmático para a história do país. Além do I Congresso de Escritores, em janeiro, 

registraram-se outros acontecimentos de grande relevância: Vargas editou o ato que convocou 

as eleições gerais (fevereiro); Brasil estabeleceu relações diplomáticas com a URSS (abril); 

Vargas ―concedeu‖ anistia política e Prestes foi libertado depois de noves anos de prisão 

(abril); Comício do PCB com Prestes reuniu cem mil pessoas no Rio de Janeiro (maio); 

Aprovado Código Eleitoral que previa voto secreto e eleições diretas (maio); Vargas foi 

deposto por meio de um golpe militar (outubro); Eleição da Assembleia Constituinte 

(dezembro); O general Eurico Gaspar Dutra foi eleito presidente da República com o apoio de 

Vargas (dezembro)
19

. 

   Os anseios por liberdades eram patentes por toda parte. O nome de Prestes ganhou 

ainda mais prestígio e transformou-se em mito, embalado pelo prestígio da URSS. Vinhas 

(1982, p. 87) referiu-se aos atrativos que o PCB possuía na época: 

 

No ambiente de euforia e esperanças do pós-guerra, de oxigenação da 

atmosfera política do país pela vigência das liberdades democráticas, o PCB 

aparecia como a única coisa realmente nova, desconhecida, prenhe de 

promessas e não comprometida com o status quo anterior. Seu principal líder 

é um jovem de grande prestígio entre a massa, cercado pela auréola de 

heroísmo; beneficia-se da simpatia que então cerca a União Soviética, a 

grande vitoriosa na guerra contra o nazismo. Além disso, sua política não é 

sectária nem exclusivista e seus métodos são inovadores em relação aos 

hábitos brasileiros (VINHAS, 1982, p. 87). 
 

Além do que, o PCB montou uma invejável estrutura de comunicação e difusão 

cultural, que se estendia por todo o país. O que contribuiu para atrair setores da 
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Essas informações estão disponíveis em http://almanaque.folha.uol.com.br/brasil40.htm. Acesso em 

28/02/2018. 



55 
 

intelectualidade que aspiravam por mudanças. Para Arbex (2012, p. 21), após o PCB sair da 

clandestinidade, a sigla pôde investir na produção e difusão cultural para preparar os seus 

militantes e as massas trabalhadoras para os embates ideológicos (ARBEX, 2012, p. 21). Com 

isso, aplicava uma estratégia que pertencia à tradição do movimento marxista. 

 

Essa visão norteou o PCB na criação ou apoio a inúmeros periódicos que 

foram fundamentais para a divulgação do marxismo no Brasil e na 

aproximação de escritores e artistas ao Partido. Foi na década de 1940 que se 

beneficiou do boom editorial do PCB. Foram constituídas duas editoras: 

Vitória, em 1944, e Horizonte, em 1945; uma sucursal da agência de notícias 

soviética (Telegraph Agency of Soviet Union – TASS); uma distribuidora de 

livros; um serviço de cinejornal; oito jornais diários; semanários e revistas 

culturais e de variedades (ARBEX, 2012, p. 21). 

 

Por essa época foi que Carlos Drummond de Andrade manteve ligações com o PCB, o 

que refletiu a grande aceitação que o partido obteve junto à intelectualidade. O poeta mineiro, 

inclusive, colaborou no jornal diário Tribuna Popular (24/05/1945, p. 3)
20

, de orientação 

comunista. 

Na primeira edição desse periódico o já consagrado poeta escreveu um artigo 

laudatório sobre Prestes, em que convidava para o comício do partido que seria realizado no 

dia seguinte no Estádio do Vasco (São Januário), no Rio de Janeiro. O líder político tinha 

saído a pouco dos cárceres do Estado Novo, onde ficou por quase dez anos. Drummond 

comentou que o fato de Prestes poder andar livre pelas ruas ganhou um novo significado: 

 

[...] era o símbolo de grandes mudanças nacionais e internacionais, a 

iluminação da queda do fascismo no mundo, o início de uma era de 

cooperação interna em bases democráticas e progressistas, uma palavra 

diferente ao povo machucado, mas sempre esperançoso. Tudo isso na 

imagem de um homem andando despreocupado, livre, nesta cidade do Rio 

(ANDRADE, 1945, p. 3). 

 

Euforia, esperança e busca pelo novo na política foram alguns dos elementos muito 

bem explorados e trabalhados pelo PCB. Em pouco tempo, a agremiação sai da condição de 

uma legenda com algumas dezenas de militantes para se transformar num partido de massas. 

                                                             
20

O artigo discute o período em que Drummond foi convidado por Prestes para ser candidato a deputado federal 

por Minas, mas o poeta declinou do convite. Durante um certo período Drummond, além de colaborar com a 

Tribuna Popular, figurou no expediente do jornal como diretor da publicação; também trata das divergências 

posteriores do poeta com a linha política e a atuação do PCB.Ver Bortoloti, Marcelo. Drummond e o Partido 

Comunista. Disponível em https://blogdoims.com.br/drummond-e-o-partido-comunista-por-marcelo-bortoloti/. 

Acesso em 05/03/2018. 
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Com isso, passou a ser considerado como força no novo quadro político-eleitoral que se 

formava como resultante do processo de redemocratização. 

 

2.4 AS ILUSÕES PERDIDAS 

 

 O ano de 1945, em virtude da velocidade dos acontecimentos, criou mesmo um forte 

sentimento de euforia, particularmente, nos simpatizantes das esquerdas e nos comunistas. 

Eles saíram das prisões e em poucos dias ocuparam importantes posições no cenário político. 

O PCB obteve uma votação expressiva. Prestes foi eleito senador com votação consagradora. 

Foi vice–campeão em votos, perdeu apenas para Vargas. A URSS saiu prestigiada da guerra 

pelos feitos heroicos (como na batalha de Stalingrado) e nas derrotas impingidas aos nazistas.  

O Brasil e o mundo pareciam convergir para o aprofundamento das liberdades democráticas.  

A batalha de Stalingrado, inclusive, foi objeto de um famoso poema de Drummond 

(Carta de Stalingrado, 2000, p. 163) que integrou o seu livro mais engajado politicamente, A 

rosa do povo, publicado inicialmente em 1945. Stalingrado simbolizou resistência, heroísmo e 

anseio de liberdade.  O poeta, nesse período, flertou com os comunistas e integrou o conselho 

editorial do jornal Tribuna popular, ligado ao PCB. Comentando as circunstâncias dessa obra, 

Drummond afirmou que: 

 

[...] de certa maneira, reflete um "tempo", não só individual mas coletivo no 

país e no mundo. Escrito durante os anos cruciais da II Guerra Mundial, as 

preocupações então reinantes são identificadas em muitos de seus poemas, 

através da consciência e do modo pessoal de ser de quem os escreveu. 

Algumas ilusões feneceram, mas o sentimento moral é o mesmo — e está 

dito o necessário (ANDRADE, 2000, Nota Explicativa). 

 

  ―Algumas ilusões feneceram‖, afirmou Drummond (2000), mas o poeta registrou ―o 

necessário‖, conforme a sua ―consciência‖ e o seu ―sentimento moral‖. Naquele momento, 

esse era o pensamento da parcela significativa dos intelectuais brasileiros que se reuniram 

durante o I Congresso de Intelectuais, em São Paulo, que viviam embalados sob aquilo que os 

alemães denominaram como zeitgeist
21

. 

 Ainda sobre esse período, Dulles (1985, p. 272) destacou o crescimento do PCB, a 

liderança de Prestes e o prestígio da URSS: 

                                                             
21

Expressão que significa espírito da época, espírito do tempo ou sinal dos tempos. Em suma: clima intelectual 

ou cultural de uma época determinada. Ver Rev. Cult. e Ext. USP, São Paulo, n. 12, p.21-29, nov. 2014 DOI: 

http://dx.doi.org/10.11606/issn.2316-9060.v12i0p21-29. Zeitgeist, o Espírito do Tempo – Experiências Estéticas. 



57 
 

 

Sob a liderança de Prestes, o PCB conquistou dezenas de milhares de 

membros em 1945, graças à legalização obtida de um governo 

aparentemente bem-disposto para com o Partido, ao entusiasmo generalizado 

com Prestes e pela União Soviética, e ao programa do Partido, extremamente 

moderado e direitista. As contribuições financeiras permitiram montar uma 

sede adequada no Rio e manter uma excelente imprensa, que incluía o jornal 

Tribuna Popular, dirigido por Pedro Mota Lima. O Partido e imprensa 

devotaram atenção à campanha dos numerosos candidatos do PCB às 

eleições parlamentares de dezembro de 1945 (DULLES, 1985, p. 272). 

 

   O clima de euforia, efervescência, entusiasmo não durou muito tempo. Dutra é 

empossado em 31 de janeiro de 1946. Em 2 de fevereiro são iniciados os trabalhos da 

Constituinte. O general Eisenhower visita o Brasil em 5 de agosto de 1946. Em 18 de 

setembro é promulgada a nova Constituição. O registro do PCB é casso pelo TSE (7  de maio 

de 1947). Em setembro de 1947, o presidente norte-americano, o republicano Harry Truman, 

visita o Brasil. No mês seguinte, o governo Dutra rompe relações com Moscou (21 de 

outubro). Em janeiro de 1948 a bancada comunista, eleita para o Congresso Nacional, é 

cassada
22

. 

   A Guerra Fria, definitivamente, estava em curso. Ela foi inaugurada com a chamada 

Doutrina Truman
23

. O mundo foi dividido entre duas superpotências: EUA e URSS. A disputa 

pelas áreas de influência entre dois sistemas (capitalista e comunista) criou uma barreira 

denominada pelo ex-primeiro-ministro britânico Winston Churchill como ―Cortina de Ferro‖. 

O anticomunismo ganhou contornos de histeria e de caça às bruxas nos EUA, com a ascensão 

do macarthismo
24

. 

   Hobsbawm (1995, p. 224) sintetizou esse período, revelando as suas particularidades 

e sutilezas, da seguinte forma: 
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Datas disponíveis em http://almanaque.folha.uol.com.br/brasil40.htm, acesso em 28/02/2018. 
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―Nome pelo qual ficou conhecida a política externa adotada pelo Governo Truman em relação aos países do 

bloco capitalista. A adoção desta política visava conter a expansão do socialismo não pertencentes à zona sob 

influência da União Soviética. Esta política teve o início formal quando em 12 de março de 1947 o presidente 

norte-americano Truman pronunciou um discurso em que assumiu o compromisso de defender o mundo 

capitalista contra o comunismo. De imediato foi proposto a concessão de créditos para a Grécia e a Turquia e a 

colaboração financeira dos Estados Unidos na recuperação da economia dos países europeus. A ajuda americana 

não limitava-se ao campo econômico mas estendia-se ao campo militar o que deu origem à Guerra Fria. No 

campo econômico a Doutrina Truman foi responsável pelo chamado Plano Marshall‖. Disponível em 

https://www.marxists.org/portugues/dicionario/verbetes/d/doutrina_truman.htm Acesso em 09/03/2018 
24

Ver COOK, Bruce. Trumbo. Tradução de Catharina Pinheiro. 1ª. Edição. Rio de Janeiro: Intrínsica, 2015. A 

obra retrata a trajetória do roteirista de Hollywood, Dalton Trumbo, que foi denunciado por, supostamente estar 

envolvido com o comunismo. Chamado a depor no Comitê de Atividades Antiamericanas, o escritor recusou-se 

a fornecer qualquer informação sobre o Partido Comunista. Por isso, foi julgado e declarado culpa, em 1950, por 

desacato ao Congresso. O episódio deu início à chamada ―caça às bruxas‖ da era McCarthy, que originou o 

termo macarthismo. 
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A peculiaridade da Guerra Fria era a de que, em termos objetivos, não existia 

perigo iminente de guerra mundial. Mais que isso: apesar da retórica 

apocalíptica de ambos os lados, mas sobretudo do lado americano, os 

governos das duas superpotências aceitaram a distribuição global de forças 

no fim da Segunda Guerra Mundial, que equivalia a um equilíbrio de poder 

desigual mas não contestado em sua essência. A URSS controlava uma parte 

do globo, ou sobre ela exercia predominante influência – a zona ocupada 

pelo Exército Vermelho e/ou outras Forças Armadas comunistas no término 

da guerra – e não tentava ampliá-la com o uso de força militar. Os EUA 

exerciam controle e predominância sobre o resto do mundo capitalista, além 

do hemisfério norte e oceanos, assumindo o que restava da velha hegemonia 

imperial das antigas potências coloniais. Em troca, não intervinha na zona 

aceita de hegemonia soviética (HOBSBAWM, 1995, p. 224). 

  

Hobsbawm (1995, p. 229) citou Walker (1993, p. 132), para recordar uma declaração 

do primeiro-ministro britânico Harold Macmillan, que resume bem o grau de beligerância dos 

dois blocos que disputavam a hegemonia mundial. Na retórica agressiva de Macmillan: 

 

O inimigo é o próprio sistema comunista – implacável, insaciável, incessante 

em sua corrida para a dominação mundial [...] Não é uma luta por 

supremacia de armas apenas. É também uma luta pela supremacia entre duas 

ideologias conflitantes: a liberdade sob Deus versus a tirania brutal e ateia 

(HOBSBAWM, 1995, p. 229)
25

. 

 

A utilização de valores religiosos é explícita e visava alcançar um alvo certeiro: 

mobilizar os setores mais reacionários, ligados a essa linha de pensamento. No Brasil, o 

anticomunismo que embalou a Guerra Fria, empregou uma retórica que atraiu os setores 

conservadores e dogmáticos do clero, e segundo Sá Motta (2000, p.18-19), Dutra foi mais 

realista que o rei: 

 

No caso da ―onda‖ anticomunista relacionada à guerra fria, pode-se dizer 

que no Brasil ela começou antes que nos Estados Unidos. Enquanto naquele 

país o rompimento efetivo com a URSS ocorreu a partir de 1947, com a 

Doutrina Truman e o Plano Marshall, por aqui a perseguição ao Partido 

Comunista começou um ano antes, quando se iniciou o processo de cassação 

do registro eleitoral do PCB. Quando o governo Dutra resolveu cortar 

relações diplomáticas com a URSS, em 1947, dando prosseguimento a sua 

ofensiva contra o comunismo, a chancelaria norte-americana considerou a 

atitude precipitada, o que evidencia a autonomia das autoridades brasileiras 

no tratamento da questão. Nesta época, o governo dos EUA ainda não havia 

colocado o anticomunismo como prioridade máxima, independente de outras 

considerações. Membros da administração democrata, então no poder, 
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nota de rodapé. 
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temiam que políticas anticomunistas indiscriminadas levassem a 

perseguições contra a esquerda democrática (SÁ MOTTA, 2000, p. 18-19). 

 

   A perseguição aos comunistas no Brasil levou ao exílio de intelectuais, como Jorge 

Amado, que viveu expatriado de 1948 a 1952
26

, mas que também teve obras censuradas como 

O mundo da paz, no governo democrático de Vargas, em 1951
27

. O macarthismo deixou as 

suas marcas, uma vez que tinha fortes aliados internos. Para Sá Motta (2000, p. 19) isso foi 

possível porque, a partir do final dos anos 40, verificou-se: 

 

―A ofensiva político-ideológica dos norte-americanos [que] tendeu a 

concentrar-se, então, nos setores mais receptivos e tradicionalmente 

comprometidos com o anticomunismo, como as forças armadas e policiais, 

os religiosos e os políticos conservadores (SÁ MOTTA, 2000, p. 19). 

 

Inegavelmente, a conjuntura internacional, o embate ideológico que dividia e 

polarizava o mundo, provocou reflexos na luta política interna do país. E isso ficou visível em 

diversos campos, inclusive na cultura, dividindo a intelectualidade brasileira. 

 

Em resumo, o anticomunismo brasileiro foi bastante marcado por influências 

internacionais, tanto no que respeita às representações quanto às ações. Mas 

isto não impediu que existisse dinâmica própria e elaborações originais no 

campo das representações. Na realidade, o anticomunismo no Brasil resultou 

da interação entre fatores endógenos e exógenos, e os elementos desta 

combinação variaram dependendo da conjuntura histórica (SÁ MOTTA, 

2000, p. 19-20). 
 

Os denominados fatores ―endógenos‖ e ―exógenos‖, sobre os quais se refere Sá Motta, 

será uma constante nos desdobramentos dos principais acontecimentos do país, como se 

verificará nas análises posteriores. 
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Ver DUARTE, Eduardo de Assis. Jorge Amado, exílio e literatura. Disponível em 

http://www.letras.ufmg.br/poslit.  
27

Sobre essa obra de Amado consultar o artigo: Uma viagem à esquerda: Jorge Amado sem (o mundo da) paz. 

Projeto História, São Paulo, No. 58, pp. 240-269, Jan-Mar 2017. Disponível em http://dx.doi.org/10.23925/2176-

2767.2017v58p240-269. ―Por este livro, em 1951, Jorge Amado foi processado e incurso na lei de segurança, 

medida que se estendeu aos editores e às livrarias que exibiram o livro. Após o retorno de Jorge Amado ao 

Brasil, em maio 1952, foi reativado o processo contra a publicação do livro, quando o autor foi defendido pelos 

advogados João Mangabeira e Alfredo Franjan. O juiz arquivou o processo, alegando ser o livro sectário e não 

subversivo‖. Disponível em http://acervo.jorgeamado.org.br/item/310231247491, acesso em 05/03/2018. 
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2.5 TEMPO DE HOMENS PARTIDOS
28

 

 

A divisão da intelectualidade ficou evidente quando da realização do II Congresso 

Brasileiro de Escritores, organizado pela ABDE, em Belo Horizonte, em 1947. As fissuras 

ficaram evidentes e explícitas. Novamente, verificaram-se os embates de dois grupos: 

democráticos e comunistas. E esses embates e cisões só iriam se aprofundar. Estavam apenas 

começando. Drummond, no memorialístico O observador no escritório: páginas de diário 

(ANDRADE, 1985, p. 75-9), relatou os bastidores do evento, atendo-se, inclusive, aos 

acirrados embates com os comunistas, corrente que estava distanciado.  

Mas os trabalhos iniciais, desenvolvidos nas comissões, fluíram com muita harmonia e  

ocorreram no sentido de repetir o clima de união e camaradagem que prevaleceu no I 

Congresso de 1945. 

 

Os trabalhos da Comissão foram facilitados por atitude recíproca de 

tolerância e cooperação. Nenhum debate menos cordial entre escritores de 

esquerda e escritores democratas. Os pontos de vista eram apresentados e 

defendidos habilmente, tendo-se em mira a necessidade de chegar a 

resultado harmonioso, que prestigiaria o Congresso e a ABDE. Assim, 

afastaram-se de discussão todos os pontos que pudessem extremar as 

correntes ali representadas (ANDRADE, 1985, p. 75). 

 

  A cordialidade não durou muito tempo, segundo relatou em seu diário, o escritor 

mineiro: 

Eis que, no penúltimo dia, estoura a bomba da moção do meu querido Aires 

da Mata Machado Filho, lida com voz grave, na Mesa, por Astrojildo 

Pereira. Define a atitude dos escritores contra o fechamento do Partido 

Comunista e a cassação dos mandatos parlamentares comunistas. Propõe que 

o Congresso de Escritores se dirija ao Congresso Nacional e ao Supremo 

Tribunal Federal — a este, para que apresse o julgamento do caso do PC 

(ANDRADE, 1985, p. 75-6).  

 

A apresentação da Moção foi vista pela ala da qual Drummond fazia parte como um 

ato de oportunismo político e uma tentativa de partidarizar o Congresso de Escritores. 

 

A moção deixa estarrecidos os congressistas que participaram do trabalho da 

comissão política, onde nada se discutira a respeito, e é aprovada por 

aclamação. Como deixar de votar contra atos políticos atentatórios da 

liberdade de associação de mandatos populares? Mas a aprovação pura e 
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Referência ao poema de Carlos Drummond de Andrade, Nosso tempo, que integra o livro A rosa do povo, 

publicado em primeira edição e, individualmente, em 1945, que reflete o período de guerras, torturas, prisões e 

luta pela liberdade. 
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simples de atitudes não consideradas antes pelo órgão competente, e que 

importavam em unilateralidade de ponto de vista, anulando todo o trabalho 

de preparação para que o Congresso não se tornasse órgão de um Partido, 

levando a reboque os escritores que, amando a liberdade, a ele não se 

subordinavam, criou situação insustentável (ANDRADE, 1985, p. 76). 

 

O grupo, no qual Drummond se incluía, decidiu abandonar os trabalhos do Congresso. 

Instalou-se o caos. ―Dir-se-ia que o Congresso acabou‖ (ANDRADE, 1985, p. 77). Vozes 

apaziguadoras entraram em ação. Drummond (1985, p. 78) relatou o desfecho, amigável, do II 

Congresso em Belo Horizonte: 

 

Tudo acabou em paz. Nossa Comissão, no dia seguinte, aprovou a tão 

esperada declaração de princípios, redigida por Arinos, Arnaldo Pedroso 

d'Horta e Pedro Mota Lima. Defendi a ressalva em proveito do escritor, ao 

qual se reconhecia o direito de manter-se dentro do domínio estético, se 

assim lhe aprouver. Ressalva que a Mota Lima e Mário Schemberg parecia 

dispensável, mas que Antônio Cândido reputou essencial. O plenário 

aprovou a declaração, e tudo acabou em paz, com a fórmula "posição de 

combate do escritor" transformada em "posição de vigilância", e o repúdio "à 

ditadura de classe" adoçada e ampliada para "qualquer forma ou sistema de 

ditadura". Como é difícil aos escritores a escolha da palavra certa! Quem não 

é escritor acerta logo. Conosco, é preciso atentar nas várias nuanças do 

vocábulo, e nas outras ainda mais numerosas do nosso pensamento 

borboleteante de auto-objeções, reservas e sutilezas mil (ANDRADE, 1985, 

p.78). 

 

   O balanço que Drummond (1985, p. 78) fez do evento não foi positivo, uma vez que 

esperava que se discutissem problemas relativos às atividades profissionais da categoria, que 

acabaram sendo relegados ao plano secundário. E fez questão de afirmar que não havia 

adotado uma posição anticomunista. 

 

De volta no avião da Panair, estávamos satisfeitos e insatisfeitos ao mesmo 

tempo, além de cansados. Discutira-se muito e nada de positivo se resolvera, 

de maneira prática, em defesa dos direitos do escritor, como classe em 

embrião. A luta doutrinária entre espírito democrático e espírito sectário 

prosseguia no mesmo ponto, exacerbada talvez sob os arranjos de ocasião. 

Nenhum de nós queria impedir o direito de os comunistas se manterem 

organizados em Partido e exercendo atividade política renovadora. Mas eles 

pouco entendiam o nosso ponto de vista, se é que, entendendo-o, preferissem 

fingir o contrário (ANDRADE, 1985, p. 78). 

 

   Do lado do PCB, a visão sobre os conflitos no II Congresso, como registrou 

Astrojildo Pereira, na obra Crítica impura (1963, p.302), era bem distinta da de Drummond. 

Poder-se-ia dizer: otimista. 
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Vitória da democracia: derrota da reação. Eis a conclusão justa a que se 

chega, depois de uma análise honesta dos resultados do II Congresso 

Brasileiro de Escritores, cuja Declaração de Princípios reafirma em toda a 

sua plenitude a Declaração do I Congresso, ampliando-a naquilo que as 

circunstâncias históricas o exigiam (PEREIRA, 1963, p. 302). 

 

   A leitura do significado dos embates políticos feitos por Pereira (1963, p. 302) não 

admitia uma derrota dos comunistas. Pereira traçou um paralelo, que envolveu a situação 

política do país e os Congressos de Escritores realizados em 45 e 47: 

 

Mas aqui impõe-se, ao exame do comentarista, o paralelo entre o 

desenvolvimento da situação política do País em seguida ao I Congresso e o 

que está acontecendo agora, em seguida ao II Congresso. Em 1945, a 

Declaração de Princípios serviu de plataforma de à ação de reconquista das 

liberdades democráticas que haviam sido destruídas em 1937. Sabe-se como 

os escritores e os intelectuais em geral intervieram então na batalha política, 

desempenhando importante papel na luta comum de todo o nosso povo pela 

redemocratização do País. Eles reviviam, pode-se dizer, a tradição militante 

da inteligência brasileira que o passado nos legara, desde a Inconfidência, a 

Independência, a Regência, a Abolição, a República (PEREIRA, 1963, p. 

302). 

 

Para Pereira (1963, p. 302) o País estava vivenciando, em 1947, uma situação similar à 

verificada em 1937, por ocasião do golpe do Estado Novo. Ou seja, a volta do fascismo. 

 

Qual a situação nestes dias de 1947? Ela se caracteriza pela volta ao cenário 

do mesmo grupo fascista que desencadeou a reação de 1937 e está 

empregando esforços desesperados para liquidar a Constituição de 1946 e 

reimplantar no País a ditadura fascista. Já nos encontramos, de fato, sob um 

regime de arbítrio policial, com a anulação na prática das mais elementares 

liberdades consignadas na Constituição (PEREIRA, 1963, p. 302).  

 

   Pereira (1963, p. 302-3) elogiou o documento final aprovado em Belo Horizonte, 

destacando que, a exemplo do que ocorreu em 1945, conclamou os escritores à defesa dos 

princípios democráticos. 

 

A Declaração de Princípios de Belo Horizonte reconheceu e assinalou com 

clareza os perigos que ameaçam (e já estão na realidade atingindo) a 

democracia brasileira no atual momento, conclamando os escritores à luta 

em defesa dos princípios democráticos fundamentais integrados na 

Constituição: livre organização de associações e partidos, inviolabilidade do 

mandato popular, eliminação das leis restritivas e dos aparelhos judiciários 

de exceção. A nova Declaração de Princípios traça o rumo a seguir pelos 

escritores, pelos intelectuais, nas novas condições existentes em 1947. O que 

é preciso agora é repetir o exemplo de 1945, quando a Declaração do I 
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Congresso foi tomada como um ponto de partida e não como um ponto de 

chegada (PEREIRA, 1963, p 302-3).  

 

   As divergências só estavam começando. A unidade dos intelectuais, desenhada em 

1945, sofre as influências das conjunturas - externa e interna. O quadro político fica mais 

complexo, ganha novas tonalidades. Elas iriam se aprofundar ainda mais. O centro da disputa, 

que gerou a discórdia na intelligentsia, foi o controle pela entidade representativa dos 

escritores: ABDE.  

 

 

2.6 RADICALIZAÇÕES, DIVISÕES E DISPUTAS 

 

   A ABDE, fundada em 1942, nos marcos do Estado Novo, e sob inspiração deste, foi 

criada para lutar pelos direitos profissionais dos escritores. Mas não demorou muito para se 

politizar
29

. O marco, como já assinalado, foi o I Congresso Brasileiro de Escritores, que 

assumiu uma postura de frontal oposição ao regime ditatorial que vigorava então. Os 

comunistas tiveram grande influência na aprovação das resoluções finais. E isso se repetiu no 

II Congresso de Belo Horizonte.   

 

Segundo os estatutos da ABDE, a associação, com sede no Rio de Janeiro, 

teria a finalidade de ―defender os direitos fundamentais do indivíduo 

intelectual e zelar pelos interesses dos escritores brasileiros mediante 

fiscalização e cobrança, no país e no estrangeiro, de direitos autorais, 

assistência a seus associados e, em geral, a escritores necessitados‖. Autores 

de qualquer trabalho intelectual publicado em qualquer meio e que 

proporcione direitos autorais poderiam ser sócios. As funções, portanto, são 

de dar garantias mínimas de uma regulamentação da questão autoral, 

representando legalmente os escritores (CAVALCANTE DE MELO, 2011, 

p. 717). 

 

  Depois da grande repercussão obtida pelo I Congresso, organizado pela ABDE, ficou 

a questão sobre qual seria o verdadeiro papel da entidade: lutar pelas questões profissionais da 

categoria ou engajar-se na luta política? Esse impasse vivenciado pelos intelectuais não se 

restringia ao Brasil, também gerava controvérsias pelo mundo afora. A questão que já estava 

presente desde o I Congresso de São Paulo (1945), prosseguiu no II de Belo Horizonte 

(1947), aflorou ainda com mais intensidade por ocasião da eleição da ABDE em 1949. 
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Ver CAVALCANTE DE MELO, Ana A. de M. Associação Brasileira de Escritores: dinâmica de uma disputa. 

Varia História, Belo Horizonte, Vol. 27, No. 46: p. 711-732, jul/dez 2011. 
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A partir de 1947 o cenário que se vislumbra inviabilizaria, para a ABDE, 

uma posição de distanciamento político defendida por alguns. A tensão e 

conflito aprofundam-se. Com o PCB na ilegalidade, seus membros 

buscariam uma maior atuação na ABDE uma vez que dela participavam 

diversos escritores que pertenciam ao partido, além de ser ela uma 

organização caracterizada por uma atuação importante na política nacional. 

[...] A ilegalidade transformara a linha política do partido, nacional e 

internacionalmente. A Doutrina Truman, exposta em março de 1947 dava 

início à Guerra Fria e obviamente dividia os intelectuais. A ideia de um 

partido amplo e reformista era abandonada, e considerada ilusionista, em 

nome de uma concepção revolucionária. Da mesma forma que se alterava o 

tipo de organização partidária, constituindo-se uma máquina com forte 

presença de funcionários-militantes. A estes conflitos somavam-se ainda o 

desagrado dos não comunistas frente às tentativas de transformação da 

ABDE em órgão de representação do PCB. (CAVALCANTE DE MELO, 

2011, p. 731). 

 

  Os comunistas encontraram forte resistência na tentativa de partidarização da ABDE. 

As posições dos dois principais grupos em contenda – os democráticos e os comunistas – 

foram se radicalizando. A consequência foi uma grande debandada das fileiras da Associação, 

que contribuiu para o enfraquecimento da entidade. 

 

A tensão tem desdobramentos cada vez maiores. Em 1949, as eleições que 

antecederiam o Congresso [em Salvador] desse ano causariam uma séria 

crise, com o desligamento de diversos membros importantes. Este racha 

resultaria mais tarde na ruptura da ABDE de São Paulo enfraquecendo a 

entidade. Depois dos acidentes de 1949 na imprensa comunista sairiam 

artigos no qual acusavam duramente aqueles que haviam abandonado à 

ABDE. Segundo as informações do Boletim da ABDE de agosto desse ano, 

existiam antes das eleições 1.119 sócios. Saíram após a eleição 425, restando 

694 (CAVALCANTE DE MELO, 2011, p. 731). 
 

  A influência do PCB junto à intelectualidade, que como já foi observado era muito 

grande durante o período de legalidade, começou a sofrer abalos, agravada ainda pela 

conjuntura internacional da Guerra Fria. Some-se a isso a repressão que se abateu sobre o 

PCB que teve como resposta o famoso manifesto divulgado pela legenda em agosto de 1950, 

denominado Manifesto de Agosto
30

. 

Entre outras coisas, esse documento defendia a constituição de uma Frente 

Democrática de Libertação Nacional e propugnava que ―diante da violência dos dominadores, 

a violência das massas é inevitável e necessária, é um direito sagrado e o dever iniludível de 
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Ver o Manifesto de Agosto na íntegra – Disponível em 

https://pcb.org.br/fdr/index.php?option=com_content&view=article&id=89:o-manifesto-de-

agosto&catid=1:historia-do-pcb. Acesso em 07/03/2018. 
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todos os patriotas. É o caminho da luta e da ação, o caminho da revolução‖ (VINHAS, 1982, 

p. 140). 

  Abandonando a retórica conciliadora e apaziguadora do período da 

redemocratização, o PCB mergulhou fundo num discurso militarista, revolucionário, sectário, 

que lembrava os tempos mais radicais do seu líder máximo, Luis Carlos Prestes. Nessa linha, 

o Manifesto de Agosto assumia um tom declaradamente belicista, observando que o país 

estava à beira de uma nova  ―guerra‖ que ameaçava ―a vida de nossos filhos e o futuro da 

nação‖ (VINHAS, 1982, p. 140). Acusava, ainda, o governo Dutra de promover ―o terror 

fascista‖, em associação com ―os imperialistas norte-americanos no caminho do crime, dos 

preparativos febris para a guerra, [...] à agressão aberta e à intervenção armada contra os 

povos que lutam pelo progresso e a independência nacional‖ (VINHAS, 1982, p. 140). 

Prosseguindo nessa linha beligerante, o documento apontava como saída para 

enfrentar a situação política daquele momento que fosse constituído ―um exército popular de 

libertação nacional‖ (VINHAS, 1982, p. 154) e sugeria que fossem expulsos das Forças 

Armadas: 

 

[...] todos os fascistas e agentes do imperialismo e [que se procedesse a] 

imediata reintegração em suas fileiras dos militares afastados por motivo de 

sua atividade democrática e revolucionária. Livre acesso dos praças ao 

oficialato de suas respectivas corporações. Armamento geral do povo e 

reorganização democrática das forças armadas na luta pela libertação 

nacional e para a defesa da nação contra os ataques do imperialismo e de 

seus agentes no país. (VINHAS, 1982, p. 154). 

 

Muito anos depois, após o seu retorno do exílio, com a queda do regime militar de 

1964, Prestes fez autocrítica sobre o Manifesto de Agosto. Segundo as palavras textuais do 

dirigente comunista ―este manifesto nos causou grandes problemas: era radical na forma, mas 

na essência era direitista. Era um documento em que nós chamávamos o povo à luta armada, 

conclamando-o a transformar a guerra imperialista em guerra civil‖. (MORAES; VIANA, 

1982, p. 121). 

A década de 1950 abriu-se com poucas esperanças e muitas dificuldades para os 

comunistas. Na ilegalidade, o PCB rejeitou a via eleitoral e pregou o voto nulo na disputa que 

opunha, naquele ano (1950), os dois principais candidatos à presidência do país: Getúlio 

Vargas e (novamente) o brigadeiro Eduardo Gomes. Getúlio venceu. Os conservadores da 

UDN (União Democrática Nacional) questionaram o resultado, sob o argumento de que 

Getúlio não alcançara a maioria absoluta dos votos, ou seja, metade mais um. Havia obtido, 
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apenas,  48,7% dos votos. O mesmo argumento seria empregado posteriormente (1955) para 

tentar impedir a posse de Juscelino.  

Nessa época, Carlos Lacerda havia proferido uma sentença, que ficou registrada na 

historiografia brasileira, anotada por Ribeiro (2001, p.61): ―O Sr. Getúlio Vargas não deve ser 

candidato à Presidência. Se for, não deve ser eleito. Se eleito, não deve ser empossado. Se for 

empossado, devemos recorrer à revolução para impedi-lo de governar‖ (RIBEIRO, 2001, p. 

61). Os fatos que se seguiram iriam demonstrar e comprovar que não se tratava de meras 

bravatas. 

 Enquanto isso, no front cultural, a ABDE, enfraquecida pelas divisões internas, ainda 

realizou dois Congressos: o III, em Salvador (BA), em 1950; e o IV, em Porto Alegre, no ano 

seguinte. Este presidido pelo escritor Graciliano Ramos
31

que junto com Jorge Amado, 

constituía a principal estrela do PCB, no que era denominado ―setor cultural‖ do partido. 

Nesses encontros a hegemonia, obviamente, foi dos comunistas, com o apoio dos seus 

simpatizantes. A ala dos ―democráticos‖ negou-se a participar. Com isso, ficou evidente para 

os comunistas que se encerrava um ciclo para a ABDE.  

 

 

2.7  MUDANÇA DE ROTA NO PCB 

 

  Isolado e perdendo espaços significativos, o PCB começa a fazer inflexões em sua 

política sectária no início de 1954, quando divulga o Programa de Salvação Nacional, 

elaborada pelo Comitê Central, com o beneplácito de Prestes que ―conclama as organizações 

democráticas, os diversos partidos, assim como os patriotas e democratas de tôdas [sic] as 

opiniões e tendências‖ (FUNDAMENTOS, 1954, p. 3). Fruto de discussões no PCB, o 

documento defendeu uma ―ampla frente democrática de libertação nacional, abrangendo 

desde a classe operária, assalariados agrícolas, e camponeses pobres, até industriais, 
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―No primeiro semestre de 1951, depois de algumas recusas, o Graciliano Ramos militante disciplinado aceita 

uma espinhosa missão que lhe fora confiada pela direção do PCB: presidir a Associação Brasileira de Escritores 

(ABDE). Depois da ‗pendenga‘ ocorrida nas eleições da instituição de 1949, que resultou na debandada de 

grande contingente de intelectuais e fez com que a entidade fosse instrumentalizada pelos comunistas, o nome do 

artista alagoano avultava como capaz de manter a ABDE de pé e contornar, minimamente, o isolamento e a falta 

de representatividade a que o radicalismo do partidão a tinha submetido‖. In: SALLA, Thiago Mio. Novos 

Ramos de Graciliano – três inéditos do autor de Vidas secas. Revista do Instituto de Estudos Brasileiros, Brasil, 

n. 66, p. 251-270, abr. 2017. DOI: http://dx.doi.org/10.11606/issn.2316-901X.v0i66p251-270. 
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comerciantes e agricultores ricos, não conformes com a tirania do atual governo e a crescente 

dominação do imperialismo norte-americano‖ (FUNDAMENTOS, 1954, p. 3).  

 O programa também trata de aspectos referentes à cultura, destacando que ―por 

intermédio da imprensa, do rádio, do cinema, da literatura e da arte, reduzidos a instrumentos 

de colonização, procuram os agentes americanos liquidar as mais caras tradições de nosso 

povo e a cultura nacional‖ (FUNDAMENTOS, 1954, p. 3). Faz um apelo, específico, à 

intelectualidade brasileira, buscando romper o isolamento do partido junto a este segmento.  

 

A intelectualidade brasileira, elementos de profissões liberais, cientistas, 

técnicos, escritores, artistas, cineastas e professores, que não se prestam ao 

papel de lacaios dos americanos e defendem a cultura nacional, são 

perseguidos, sofrem crescentes privações e enfrentam os maiores obstáculos 

para o desenvolvimento de sua atividade criadora e profissional 

(FUNDAMENTOS, No. 34, 1954, p. 3). 

 

 A revista Fundamentos (1954, p. 3), ligada ao PCB
32

, informa  que entre os 45 itens do 

Programa existem diversas medidas práticas que privilegiam o ―estímulo à criação literária e 

artística, à investigação e ao labor científico, assistências aos trabalhadores intelectuais, 

salvaguarda de nosso patrimônio cultural‖ (FUNDAMENTOS, 1954, p. 3). A publicação 

―recomenda aos círculos culturais, aos escritores, artistas, cientistas, professores, estudantes, 

técnicos e demais trabalhadores intelectuais o exame atento e o livre debate desse projeto de 

Programa‖ (FUNDAMENTOS, No. 34, 1954, p. 3). 

No editorial da revista Fundamentos, também na página 3, edição No. 34, de janeiro 

de 1954, aparece uma referência ao I Congresso Nacional de Intelectuais de Goiânia, que é 

apresentado como integrante desse novo contexto em que se coloca o PCB: 

 

Dentro dêste [sic] mesmo espírito de amplo e sadio patriotismo, foram 

realizados os preparativos para a grande reunião de Goiânia, ponto de 

encontro do que há de mais representativo na cultura nacional. A 

convocatória desta reunião, que publicamos em outro local, foi subscrita pela 

quasi [sic] totalidade dos escritores, poetas, professores, músicos, 

compositores, pintores, escultores, críticos, homens de teatro e cinema do 

Brasil. O Congresso de Goiânia há-de [sic] ficar, assim, como uma 

demonstração magnífica de que os intelectuais brasileiros, de acordo com as 

inclinações e capacidade de cada um, estão dispostos a unir-se para 

                                                             
32

Em 1948, a Editora Brasiliense lança a revista Fundamentos, ligada ao Partido Comunista do Brasil, posto em 

ilegalidade em 1947. Fundada em um momento de intenso debate em torno da exploração do petróleo brasileiro, 

a revista busca compreender o Brasil, seus problemas e sua posição no cenário político e econômico 

internacional, defendendo a ideia de que ―a tese nacionalista é a única compatível com a dignidade nacional‖. 

Disponível em http://bndigital.bn.gov.br/projetos/expo/caioprado/pubrevistasfb.htm - Acesso em 13/03/2018. 
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desempenhar o seu papel de defensores e propulsores da cultura nacional 

(FUNDAMENTOS, No. 34, 1954, p. 3). 

 

O apelo ao nacionalismo cultural ficava evidente, tanto no Programa do PCB, quanto 

na convocação para o I Congresso Nacional de Intelectuais. Esse evento, na verdade, já se 

inseria dentro dessa nova visão política que não excluía a burguesia nacional (industriais, 

comerciantes e agricultores ricos), nem a intelectualidade em geral, de todas as tendências, 

visando ―desempenhar o seu papel de defensores e propulsores da cultura nacional‖ 

(FUNDAMENTOS, No. 34, 1954, p. 3). A guerra revolucionária havia ficado para trás. O 

momento era de ―ampla frente democrática de libertação nacional‖. Ou seja, de acalentar a 

visão etapista da ―revolução burguesa‖. Nesse sentido, a realização do I Congresso Nacional 

de Intelectuais, com a ABDE assumindo o papel de coadjuvante, era perfeitamente 

consentânea com a nova política cultural do PCB.  
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CAPÍTULO III – O CONGRESSO DE GOIÂNIA E A EXPOSIÇÃO 

NACIONAL DE ARTES PLÁSTICAS 

 

 

Atravessar o passado com a intensidade de um sonho, a fim de experimentar 

o presente como o mundo da vigília, ao qual o sonho se refere. 

Compreender o presente à luz daquilo que se anunciava (e se preparava) no 

ventre do passado (BENJAMIN, Passagens, 2006). 

 

 O presente capítulo investigou como se processou o I Congresso Nacional de 

Intelectuais em Goiânia, a sua representatividade, a repercussão que obteve na mídia, tanto na 

nacional como no local. Avaliou o manifesto de convocação do evento, que foi assinado por 

1.082 intelectuais de diferentes Estados do Brasil; e, ainda, o momento político em que foi 

realizado e a tentativa da grande imprensa de taxá-lo como ―evento comunista‖, buscando 

desestabilizá-lo. Também avaliou a ênfase que os organizadores procuraram imprimir para o 

aspecto da ―união‖ dos intelectuais e a importância desse conclave para o desenvolvimento da 

cultura goiana, especialmente para o segmento das artes plásticas, e até que ponto deixou uma 

contribuição que ficou marcada nas ―digitais na história‖. 

 

 

3.1 CONGRESSO DE ESCRITORES E CONGRESSO DE INTELECTUAIS 

 

Inegavelmente, dos seis congressos de intelectuais realizados no período de 1945 a 

1954, o que teve menor repercussão na imprensa brasileira foi o I Congresso Nacional de 

Intelectuais de Goiânia. A cobertura da imprensa do eixo Rio-São Paulo concentrou-se, 

sobretudo, nos veículos de comunicação ligados ao PCB, como o jornal Imprensa Popular e a 

Revista Fundamentos. Mas na grande mídia teve uma exceção importante: o Diário de 

Notícias(DN)
33

, que assim como os veículos partidários do PCB publicou na íntegra o 

                                                             
33

Com uma linha editorial de cunho nacionalista: ―O Diário de Notícias surgiu em 1930, ano da revolução que 

levou Getúlio Vargas ao poder e tempo de profundas mudanças políticas, sociais e econômicas do país (...) O 

Diário de Notícias que a princípio deu crédito de confiança em Getúlio, logo se desencantou e partiu para 

oposição, na qual se manteve até o fim do Estado Novo (...) O Estado Novo terminou, mas o Diário de Notícias 

manteve sua posição vigilante nos governos que se seguiram. Denunciou a corrupção no governo Dutra, foi 

contra a mudança da capital por Juscelino Kubitschek, apoiou Jânio Quadros com sua política externa 

independente e defendeu a posse de João Goulart. Quando Jango desafiou a hierarquia das Forças Armadas, 

passou para a oposição e apoiou o golpe militar de 1964. Mas em vista das arbitrariedades, esse apoio durou 

pouco e, mais uma vez, o jornal foi castigado com a retirada da publicidade de órgãos estatais(...) Em novembro 
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Manifesto de Convocação do Congresso, com as assinaturas dos Intelectuais que o 

subscreveu. 

De outros Estados, o I Congresso Nacional de Intelectuais teve a cobertura da Revista 

Horizonte, de Porto Alegre (RS), ligada ao PCB, e da Revista Sul, de Florianópolis (SC), esta 

de cunho independente e progressista, que congregava o movimento modernista do Estado.Na 

imprensa de Goiânia, os dois jornais diários (Folha de Goiaz e O Popular) deram grande 

destaque para o evento, cobrindo diariamente os debates e as discussões. Afinal, o Congresso 

foi patrocinado pelo governo do Estado, que aprovou na Assembleia Legislativa dotação 

orçamentária para o exercício de 1954
34

. 

A Rádio Clube, que integrava os Diários Associados (do empresário e jornalista Assis 

Chateaubriand), o maior grupo de mídia da época
35

, do qual fazia parte o diário Folha de 

Goiaz, realizou transmissões ao vivo do evento, incluindo a cerimônia de abertura, no dia 14 

de fevereiro de 1954, no Cine Teatro Goiânia, comandada pelo radialista Cunha Júnior. 

Também diversos delegados do evento foram entrevistados pela emissora, que recebia visitas 

dos intelectuais em seus estúdios
36

. 

Cobertura reduzida na mídia nacional não significou dizer , com isso, que o evento foi 

menos importante ou aquele com menor representatividade. Só para recordar, quais foram 

esses eventos: o I Congresso de Escritores, de São Paulo (SP), em 1945; o II, de Belo 

Horizonte (MG); o III, em 1950, em Salvador (BA); o IV, em Porto Alegre (RS), em 1951. 

Todos esses promovidos pela ABDE. Nos conclaves de Salvador e Porto Alegre, a ABDE já 

estava dividida e enfraquecida. 

Tanto que, em agosto de 1952, o então presidente da ABDE, Graciliano Ramos
37

, 

lançou um apelo dramático em prol da unidade dos escritores, em face da criação, no Rio de 

                                                                                                                                                                                              
de 1976, foi à falência‖ (p. 5). In; Diário de Notícias: a luta por um país soberano. (Cadernos de Comunicação. 

Série Memória). Edição: BRAGA, Regina Stela. Rio de Janeiro: Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, 2006. 
34

Essa informação consta de uma pequena nota divulgada pelo jornal O Estado de São Paulo, em 15-12-1953, 

p.10, como será visto mais à frente. 
35

Ver MORAIS, Fernando. Chatô – O rei do Brasil, a vida de Assis Chateaubriand. São Paulo: Companhia das 

Letras, 1994. 
36

Ver a propósito a edição do jornal Folha de Goiaz, de 16/02/1954. 
37

―O autor de Vidas secas assume como presidente da ABDE em 15 de maio de 1951, depois de uma eleição que 

não passara de pura formalidade, pois a entidade se reduzira a uma simples facção subordinada ao PCB e havia 

apenas a chapa de Graciliano concorrendo ao pleito. Em seu discurso de posse, além de fazer um balanço 

relativo à perda de inúmeros sócios e de responder a certas críticas endereçadas à instituição, destaca que um dos 

objetivos de sua gestão seria a melhora das ‗condições dos literatos‘ no que dizia respeito aos direitos autorais, 

ao aumento das tiragens e à defesa e à divulgação do livro nacional. Ao mesmo tempo, procurou atrair 

novamente os artistas que se afastaram da entidade e se engajou na realização do IV Congresso Brasileiro de 

Escritores, ocorrido em Porto Alegre, em setembro de 1951‖ (SALLA, Thiago Mio. Novos Ramos de Graciliano 

– três inéditos do autor de Vidas secas. Revista do Instituto de Estudos Brasileiros, Brasil, n. 66, p. 251-270, abr. 

2017. DOI: http://dx.doi.org/10.11606/issn.2316-901X.v0i66p251-270). 
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Janeiro, da SCE (Sociedade Carioca de Escritores), que entre outras coisas dizia que não 

aceitaria em seus quadros escritores comunistas. Diante disso, Graciliano se pronunciou nos 

seguintes termos: 

 

Não deve haver entre os escritores brasileiros interesses antagônicos, nem 

grupos inconciliáveis, nem diferenças de ideias ou de opiniões capazes de 

forçá-los a permanecer dispersos ou divididos, quando os problemas que 

todos defrontam quer os de ordem profissional quer os de ordem geral, 

exigem, agora mais do que nunca, sólida unidade de ação e princípios. A 

grande maioria dos intelectuais brasileiros jamais consentiu que em seu seio 

se desenvolvessem ideias e práticas discriminatórias, como as que alguns 

pretendem agora estabelecer, com o propósito evidente de comprometer 

possíveis entendimentos, cercear a liberdade de associação, e justificar, 

daqui em diante, todas as medidas restritivas da liberdade de criação. Se 

permitirmos que se inaugure nos meios intelectuais, a qualquer pretexto, o 

policiamento de ideias, em breve teremos formas drásticas de supressão das 

liberdades democráticas, transformando-se em regra a exigência de atestados 

de ideologia para a publicação de livros, a edição de jornais, as exposições 

de artes plásticas e quaisquer outras atividades de cultura. (RAMOS, 1952, 

s.p.).  

 

Em outro trecho do comunicado, o presidente da ABDE relembrou os Congressos 

anteriores organizados pela entidade, defendeu a unidade da categoria, o debate democrático e 

o engajamento dos escritores. 

 

A tradição cultural no Brasil não é, felizmente, a dos capitães-do-mato, não é 

a da escravização do pensamento, mas a luta pela atividade criadora. Se 

quisermos referir-nos aos tempos próximos relembremos a unidade 

conseguida em debates democráticos, nos congressos de escritores realizados 

desde 1945. No I Congresso Brasileiro de Escritores, promovido pela 

ABDE, os congressistas presentes, por decisão unânime, firmaram uma 

declaração que confirma toda a sua atualidade. Por ela se comprometeram a 

defender a ―completa liberdade de expressão do pensamento‖, a ―paz e a 

cooperação internacionais‖ e a ―independência econômica dos povos‖. Esses 

princípios têm sido reafirmados por meio de resoluções aprovadas no II, III e 

IV Congressos, sendo que no último realizado no Rio Grande do Sul a 

maioria e a minoria dos delegados expressaram livremente sua concordância 

com aqueles pontos de vista gerais, em termos diferentes e da maneira que 

lhes pareceu mais própria. (RAMOS, 1952, s.p.) 

 

Encerrando a exposição, Ramos reforçou a necessidade dos intelectuais terem o 

necessário desprendimento, em decorrência da gravidade do momento, para assumirem os 

interesses mais gerais capazes de unir a categoria. 

 

A ABDE, cujas portas estão abertas a todos os escritores brasileiros, 

quaisquer que sejam os setores de sua especialidade, sem indagar sua 
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orientação estética ou sua filiação político-partidária, manifesta-se contrária 

às discriminações e lança apelo aos homens de cultura de nosso país, a fim 

de [que] ponham acima dos interesses pessoais, de grupo ou partido, os 

interesses comuns a todos que se dedicam ao trabalho intelectual. A 

liberdade de associação e opinião, de criação literária, a garantia de melhores 

condições de trabalho, a cooperação pela paz entre todos os povos do mundo 

continuam a ser os princípios básicos que podem e devem unir, num só 

movimento de solidariedade cultural e humana, todos os intelectuais 

brasileiros (RAMOS, 1952, s.p.). 

 

Sodré (2010, p. 199), em livro de memórias (A luta pela cultura, 1990), recordou 

como estava a situação da intelectualidade brasileira por ocasião do IV Congresso de 

Intelectuais, que aconteceu em Porto Alegre (RS), presidido por Graciliano Ramos, no ano de 

1951. Ligado ao PCB, Sodré não foi condescendente com a posição de seus companheiros e 

reconheceu que havia sectarismo por parte dos setores de esquerda. 

 

Não me foi possível comparecer; não podia me afastar de minha guarnição 

[ele era militar]. Os escritores estavam agora divididos, violentamente, 

ferozmente divididos, em bandos irreconciliáveis: Literatura [revista dirigida 

por Astrojildo Pereira] deixara de circular há muito tempo e sua diretoria se 

esfacelara; a ABDE atravessara crise terrível, ficando os esquerdistas 

isolados e estigmatizados. Haviam mantido o controle da associação, mas 

fora vitória estéril, pois grande parte dos escritores dela se haviam [sic] 

afastado depois de lamentáveis incidentes. Não participei deles, não tenho 

condições para julgá-los, para distribuir culpas (SODRÉ, 2010, p. 199). 
 

Sodré identificou que havia um movimento que buscava dividir a intelectualidade, mas 

que a esquerda se isolara por ter assumido uma postura pouco hábil. As feridas ficaram 

expostas. 

 

Parece, tanto quanto conservo lembrança das informações que me chegavam, 

que houve sectarismo da parte dos elementos de esquerda. Mas a verdade é 

que o trabalho divisionista, o esforço para esmagar a esquerda, que timbrava 

em querer que a ABDE militasse de fato em defesa da liberdade, gravemente 

ferida no Brasil e fora daqui, fora enorme, bem escorado, ajudado por todas 

as formas e coroado de êxito. A intelectualidade se fracionara de forma tão 

violenta, que muitas das feridas então abertas jamais cicatrizaram (SODRÉ, 

2010, p. 199). 

 

Os expoentes do PCB no segmento da cultura procuraram fazer um diagnóstico do 

problema que se apresentava. Alguns pontos ficaram evidenciados e convergiram para a linha 

de pensamento defendida, entre outros, por Sodré (2010, p. 238-9), que prognosticou a 

―preservação da cultura nacional‖, que o autor sintetizou da seguinte forma: 
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―Uma cultura só pode afirmar as suas bases nacionais quando livre, e só é 

livre quando cada um não conhecer restrição ou ameaça ao seu modo de 

pensar e ao direito de expressá-lo, de realizá-lo artisticamente. Cultura 

nacional e democracia, assim, são problemas conjugados. E há imensas 

tarefas à nossa frente como, para só citar uma, a da integração de enormes 

parcelas da população na vida nacional, de que estão distanciadas enquanto 

mantidas na miséria e na ignorância, sua consequência inevitável. Temos um 

mundo a construir‖ (SODRÉ, 2010, p. 238-9). 

 

Para completar o círculo relativo a uma época que poderia ser denominada ―idade de 

ouro dos intelectuais brasileiros‖, ocorreram mais dois eventos que não tiveram a chancela da 

entidade maior dos escritores (ABDE), na qualidade de promotora e organizadora: o I 

Congresso Nacional de Intelectuais de Goiânia, em fevereiro de 1954 e o Congresso 

Internacional de Escritores e Encontros Intelectuais, também de 1954 (agosto), que integrou 

as comemorações do IV centenário da cidade de São Paulo (patrocinado pela UNESCO), cuja 

estrela estrangeira foi o escritor William Faulkner (Nobel de literatura em 1949). Este, 

promovido pela Sociedade Paulista de Escritores, dissidência da ABDE. (MOTA, 1977, p. 

154). 

Não obstante, mesmo fora do eixo mais desenvolvido do país e com menor tradição 

cultural, o I Congresso Nacional de Intelectuais foi ―bancado‖ pelo PCB. Ainda que não 

desfrutasse da mesma influência, junto à intelectualidade, dos tempos áureos da 

redemocratização e de sua legalidade (1945-1947), a sigla continuava com forte prestígio 

junto aos círculos de cultura, o que ficou comprovado pelo número e pela representatividade 

das personalidades desse setor que subscreveram o documento de convocação do evento 

(Fundamentos, No. 34, jan. 1954, p. 42, 44 e 47)
38

. 

O jornal Imprensa Popular, cuja linha editorial era inspirada pelo PCB (sucedâneo da 

Tribuna Popular), também publicou o manifesto em sua edição de 5 de janeiro de 1954 (no 

Suplemento encartado, nas Págs. 3 e 7). A convocação informava que o Congresso 

transcorreria de 24 a 31 de janeiro (a Revista Fundamentos, também citava esta data e, ainda, 

o Diário de Notícias), porém ela acabou sendo alterada para a semana de 14 a 21 de fevereiro. 

Nenhuma entidade assinava o Manifesto, que era subscrito pela ―Comissão Organizadora‖. 

Abaixo constavam os nomes dos intelectuais que aderiram à convocação.  

                                                             
38

A revista Fundamentos (No. 34, Janeiro de 1954, p.42) afirmou que essa primeira divulgação do Manifesto 

pela Convocação do I Congresso Nacional de Intelectuais contava apenas ―com os primeiros aderentes‖; 

somados eles perfaziam um número de 436 intelectuais, distribuídos entre os Estados de Goiás, São Paulo, 

Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Bahia e Pernambuco e, também, o Distrito Federal, 

sendo que a maior número de signatários  era do DF (131 nomes), vindo em segundo lugar São Paulo, com 88 

nomes, considerados pela revista ―figuras de destaque dos meios intelectuais brasileiros‖ (p. 42). 
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Também foi reproduzido o temário do evento, que continha três itens principais: ―a) 

Defesa da cultura brasileira e estímulo ao seu desenvolvimento; b) intercâmbio cultural com 

todos os povos; c) Problemas éticos e profissionais dos intelectuais‖ (Imprensa Popular, 

05/01/1954, p. 7). Desses três derivava um decálogo: 

 

1º. Preservação das características nacionais da cultura brasileira. 

Valorização dos temas nacionais. Salvaguarda das fontes e dos elementos 

populares da cultura. 2º. Defesa da música, do teatro, do cinema, e das artes 

brasileiras. 3º. Desenvolvimento das indústrias editorial e gráfica; estímulo 

ao comércio de livros e publicações periódicas. 4º. Defesa da literatura 

infantil e juvenil. 5º. Medidas para a extinção do analfabetismo. Gratuidade e 

democratização do ensino. 6º. Dotações orçamentárias para fins culturais. 7º. 

Estímulo à pesquisa científica; desenvolvimento das ciências aplicadas. 8º. 

Liberdade de criação e de crítica. Liberdade de associação cultural e 

profissional. 9º. Melhoria das condições de vida e de trabalho dos 

intelectuais. 10º. Intensificação do intercâmbio cultural. Relações culturais 

com todos os povos, na base de reciprocidade. (Imprensa Popular, 

05/01/1954, p. 7) 

 

De todos os congressos de intelectuais até então realizados, esse possuía o temário 

menos político; o foco se concentrava nas questões ―profissionais‖ da categoria. Era 

suficientemente ―amplo‖ para agradar um espectro político que abarcava desde liberais até a 

esquerda. A intelectualidade ligada ao PCB, que tinha Jorge Amado como figura mais 

proeminente
39

,estava consciente da divisão profunda que grassava no meio cultural. Portanto, 

o momento era de tentar juntar os cacos partidos e encontrar uma bandeira que unificasse o 

setor cultural do país.  

O I Congresso Nacional de Intelectuais realizado em Goiânia, de 14 a 21 de fevereiro 

de 1954, no contexto da Guerra Fria e de uma grave crise política que começava a se esboçar 

(e que iria culminar com o suicídio de Getúlio, em 25 de agosto) ficou como que 

―emparedado‖ no turbilhão de acontecimentos que marcaram aquele ano traumático. Para 

melhor compreensão do período, foi útil recordar mais alguns acontecimentos, inclusive, fora 

da área política e cultural, mas que impactaram a conjuntura: 

 

No aspecto econômico, Vargas adotou uma linha nacionalista. Criou, em 

1952, o BNDE (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico), que teria 

                                                             
39

O escritor e disciplinado militante do PCB, Graciliano Ramos, outro nome muito respeitado entre os 

intelectuais, que presidiu a ABDE por dois mandatos, nos anos 1951-1952, morreu em 20 de março de 1953, 

pouco menos de um ano antes da realização do I Congresso Nacional de Intelectuais. Ver GRACILIANO 

Ramos. In: ENCICLOPÉDIA Itaú Cultural de Arte e Cultura Brasileiras. São Paulo: Itaú Cultural, 2018. 

Disponível em: <http://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa2658/graciliano-ramos>. Acesso em: 14 de mar. 

2018. Verbete da Enciclopédia. 
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funções de orientar o governo quanto às questões econômicas, no sentido de 

sugerir, projetar, corrigir os desvios e apontar os desequilíbrios. Porém a 

mais polêmica e importante realização foi a criação da Petrobrás, votada 

pelo Congresso Nacional em 1953, com o monopólio estatal do petróleo 

(GABRECHT et al, 2005, p. 38). 

 

As medidas adotadas por Getúlio desagradaram interesses poderosos, especialmente, 

aqueles ligados ao capital internacional. A oposição recrudesceu e os ataques ficaram cada 

vez mais violentos. 

Esse empenho de Vargas com a causa nacionalista e com a implantação de 

grandes empresas públicas contribuirá para que sua segunda gestão 

transcorra em permanente crise. Dificuldades de toda ordem, advindas de 

diferentes focos de resistência ao governo – dos militares, de uma direita 

cada vez mais vinculada à opinião pública, dos interesses estrangeiros 

exacerbados pela Guerra Fria – tornavam inviáveis as possibilidades de 

implementação de tais medidas (CAMARGO, 2004apud GABRECHT et al, 

2005, p. 38) 

 

Embora também defendesse uma agenda nacionalista e promovesse mobilização de 

massa em defesa, por exemplo, do monopólio do petróleo (MORAES; VIANA, 1982, p.120), 

sob a bandeira ―O Petróleo é Nosso‖, o PCB também fazia oposição a Getúlio. Prestes 

(MORAES; VIANA, 1982, p.122), quando fez autocrítica sobre esse período, avaliou o 

governo Getúlio nos seguintes termos: 

 

Os primeiros três anos de governo de Getúlio Vargas foram os mais agitados 

da fase constitucional iniciada no pós-guerra. Os comunistas incomodavam, 

mas não eram os principais inimigos. Estes estavam na UDN, francamente 

pró-capital internacional americano, que se organizava e passava a 

pressionar Getúlio de todas as formas, exigindo desde punições em massa 

para oficiais e militares nacionalistas até a destruição do próprio presidente, 

o que acabou acontecendo em agosto de 54, quando Getúlio, num gesto 

ousado, resolveu suicidar-se a enfrentar a humilhação de ser novamente 

deposto (MORAES; VIANA, 1982, p. 122).  

 

Foi no bojo desse ―caldo de cultura‖ que se realizou o I Congresso Nacional de 

Intelectuais de Goiânia. E que tinha tudo para espelhar toda a efervescência política em curso. 

Não foi exatamente isso o que aconteceu porque estava condicionado a certos limites, a certas 

concepções. E, por isso, não deveria despertar polêmicas, uma vez que tudo  que 

representasse divergência deveria ser esquecido, inclusive, a tão propagada ―Luta pela Paz‖, 

que havia empolgado tanto os militantes do partido e que, conforme Prestes: ―No fim do 

governo Dutra, morreram 55 companheiros,  todos empenhados na campanha pela paz, na 
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campanha do petróleo e nas eleições, quando lutamos pelo voto embranco‖ (MORAES; 

VIANA, 1982, p.120). 

 

 

3.2 UM EVENTO OBLITERADO? 

 

Será que algum tipo de tabu cercou o I Congresso Nacional de Intelectuais? A 

pergunta não é descabida. Até porque, frequentemente, tem-se a impressão que ele foi 

recoberto por uma densa cortina de silêncio. E, com isso, obliterado.  Surge, assim, outra 

pergunta: mas por que se ele não teve caráter partidário? Será que foi um filho rejeitado, à 

direita e à esquerda? O volume de informações disponíveis não é tão abundante, como se 

poderia esperar de um evento desse porte, que movimentou, à época, parcela expressiva da 

intelectualidade brasileira.  

A pesquisa entabulada enfrentou essa questão desde o início. Descobriu-se que não 

existiam estudos acadêmicos sobre o assunto. As atenções se voltaram para os eventos 

organizados diretamente pela ABDE. Portanto, só abarcava os realizados em São Paulo 

(1945), Belo Horizonte (1947), Salvador (1950) e Porto Alegre (1951). Com o quase 

definhamento da entidade, as pesquisas não alcançaram o I Congresso de Goiânia. As 

investigações mais alentadas sobre os congressos de escritores e sobre a ABDE começaram a 

ser divulgados a partir de 2010.  

Lima publicou dois estudos referenciais em que abordou os eventos de escritores: o 

primeiro de 2010, foi a dissertação de mestrado (O Primeiro Congresso Brasileiros de 

Escritores: movimento de intelectuais contra o Estado Novo – 1945) e o outro, de 2015, 

resultado do doutoramento (Literatura e Engajamento na trajetória da Associação Brasileira 

de Escritores – 1942-1958). 

Outro estudo fez a ligação entre a agenda cultural dos comunistas e os congressos de 

intelectuais no contexto da Guerra Fria. Trata-se da dissertação de mestrado de Arbex, de 

2012: Intelectualidade brasileira em tempos de guerra fria: agenda cultural, revistas e 

engajamento comunista. Arbex não fez nenhuma referência ao I Congresso Nacional de 

Intelectuais de Goiânia no seu trabalho. Por seu turno, embora o estudo de Lima se 

propusesse a abordar os eventos referentes à ABDE até 1958, o pesquisador simplesmente 

ignorou o evento de Goiânia. Só não o fez completamente porque registrou que o IV 

Congresso de Porto Alegre (1951) decidiu, entre as suas resoluções, que o próximo encontro 
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da categoria deveria ocorrer na capital de Goiás e não aconteceu na data prevista: 1953. 

Demorou mais um ano. A referência textual de Lima: 

 

Para a associação [ABDE], no entanto, aquele seria seu último congresso [de 

Porto Alegre]. Apesar da resolução de que o próximo encontro ocorresse em 

Goiânia, no prazo de dois anos, fato é que não mais seriam realizados 

eventos daquele porte pela entidade. No período que se seguiu ao conclave 

nacional de 1951, a agremiação foi perdendo gradativamente o seu já 

diminuto espaço no meio literário brasileiro (LIMA, 2015, p. 202). 

 

De fato não ocorreram mais eventos com a chancela da ABDE, que foi se desidratando 

e perdendo representatividade junto aos intelectuais. Mas o PCB que controlava a entidade 

ainda tinha força, influência e capacidade de organização. Tanto assim que convocou para 

Goiânia, não um congresso exclusivo de escritores, mas dos intelectuais em geral: cientistas, 

músicos, teatrólogos, cineastas, jornalistas, juristas, folcloristas, artistas plásticos, entre 

outros. Surgiu assim não o ―V‖ mas o I Congresso Nacional de Intelectuais. A sua bandeira 

principal: união em torno da defesa da cultura nacional. 

Resultado: o I Congresso Nacional de Intelectuais fez o que parecia impossível; foi 

maior e mais representativo do que o evento de Porto Alegre. Perseguiu um intento ousado: 

reunir ―todos‖ os intelectuais mais representativos do país, nas diversas esferas de atuação. 

Diferente do evento liderado pelo escritor Graciliano Ramos, em Porto Alegre, que foi 

cercado de polêmicas e tentativas de boicote
40

, o de Goiânia propugnou o congraçamento 

entre diferentes correntes de pensamento. 

A pesquisa realizada, no entanto, identificou uma tentativa da grande imprensa de 

vinculá-lo aos comunistas, dando-lhe um caráter sectário. A publicação (O Estado de São 

Paulo, 24-12-1953, p. 3) é uma pequena nota, mas com um viés ideológico que revela o grau 

de animosidade muito comum no contexto da Guerra Fria. O Congresso seria para 

―adestramento dos intelectuais‖ e inspirado no escritor russo Ilya Ehrenburg, que sequer 

compareceu ao evento. 

 

 

 

                                                             
40

O discurso de Graciliano Ramos, lido no encerramento do IV Congresso, foi revelador sobre o quanto que a 

entidade que presidia estava sendo contestada. Ver RAMOS, Graciliano. ―Viver em paz com a humanidade 

inteira‖. Disponível em - Acesso em 16/03/2018. 



78 
 

Figura 1 – Pequena nota no jornal O Estado de São Paulo tenta fazer uma ligação entre o 

Congresso Nacional de Intelectuais e o PCUS, explorando a polarização ideológica da Guerra 

Fria 

 
Fonte: Acervo Digital Estadão (24-12-1953, Pág. 2). 

 

Anteriormente, o jornal O Estado de São Paulo (15-12-1953, pág. 10), havia feito 

um pequeno registro sobre o I Congresso Nacional de Intelectuais. Nesta ocasião, a 

publicação tinha um caráter neutro, como convém a uma notícia não editorializada. 

 

Figura 2 - Nota com título sobre a Exposição de artes plásticas e o Congresso Nacional de 

Escritores de Goiânia, no Jornal O Estado de São Paulo 

 
Fonte: Acervo Digital Estadão (15-12-1953, Pág. 10) 

 

A mesma linha foi adotada pelo O Globo. No mesmo dia 15 de dezembro de 1953, 

na coluna Arte, ciência e cultura, o jornal publicou uma Nota, com um título chamativo, em 

caixa alta, que destoava do restante da coluna. Uma denominada Frente da Juventude 

Democrática denunciava que o Congresso de Intelectuais era uma ―obra de conspiração 

contra os legítimos interesses do país e a segurança do regime‖. Solicitava ainda: ―não deem 
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apoio ao conclave‖ pois ―o mesmo não passa de uma ‗chantagem‘ deslavada dos 

mistificadores do Partido Comunista‖.  

 

Figura 3 – A Nota no jornal O Globo que denunciou que o I Congresso de Intelectuais seria uma  

“„chantagem‟ deslavada dos mistificadores do Partido Comunista” 

 
Fonte: Acervo digital do jornal O Globo (15-12-1953, p. 4) 

 

No dia 30 de janeiro de 1954, O Globo publicou outra nota, menor (doze 

linhas),também na coluna Arte, ciência e cultura (p. 4), mas com um caráter meramente 

informativo, sobre uma reunião de delegados na ABI (Associação Brasileira de Imprensa) que 

cuidava dos preparativos para o evento. 

 

Figura 4 – O título da Nota era simplesmente: Congresso Nacional de Intelectuais,  

desta vez com pouco destaque 
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Fonte: Acervo digital do jornal O Globo (30-01-1954, p. 4) 

 

Dois dias depois, em 1º. de fevereiro, o jornal O Globo voltou a falar do Congresso. 

Novamente, utilizou-se a Frente da Juventude Democrática, só que desta vez para outro 

propósito: exigir providências do Conselho de Segurança Nacional para que sustasse a entrega 

dos recursos aprovados pelo governo de Goiás (R$ 500.000,00 mil cruzeiros)
41

para financiar 

o I Congresso Nacional de Intelectuais. O argumento utilizado: ―O Congresso é comunista e a 

serviço dos desígnios de Moscou‖. 

 

Figura 5 – Denúncia da Frente da Juventude Democrática segundo a qual o governo de Goiás 

estava financiando um Congresso Comunista 

 
Fonte: Acervo Digital do jornal O Globo (01-02-1954, p. 3) 

 

Após o término do Congresso, no dia 25 de fevereiro, O Globo publicou outra Nota 

(p. 2) sobre o evento. O correspondente na cidade reportava que havia discordâncias entre os 

delegados participantes do Congresso devido à maneira como os comunistas procuraram 

conduzir os trabalhos.   

 

                                                             
41

Para uma ideia aproximada desse valor, atualizado para aos dias atuais, procedeu-se o seguinte cálculo: Pegou-

se o valor do salário mínimo em janeiro de 1954, que era de R$ 1.200 cruzeiros. O valor foi dividido pela 

dotação orçamentária aprovada pela Assembleia Legislativa de Goiás, de R$ 500.000,00 (Quinhentos mil 

cruzeiros). Chegou-se ao montante de 416,66 salários mínimos. Daí pegou-se o valor do salário mínimo de hoje, 

março de 2018, que foi fixado em R$ 954,00 (novecentos e cinquenta e quatro reais). Esse valor foi multiplicado 

por 416,66, obtendo o valor de R$ 397.500,00 (Trezentos e noventa e sete mil e quinhentos reais). 
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Figura 6 – O título da Nota do jornal O Globo reportava possíveis discordâncias entre os 

participantes do Congresso e os comunistas 

 
Fonte: Acervo Digital do jornal O Globo (25-02-1954, p. 2) 

 

Jorge Amado, ao fazer o balanço do I Congresso Nacional de Intelectuais, nas 

páginas do jornal Imprensa Popular, respondeu em tom desabrido aos ataques que foram 

desferidos por intermédio do jornal O Globo. Nas palavras textuais do escritor: 

 

O êxito do Congresso de Goiânia pode ser medido, antes de tudo,  pelo 

desespero dos inimigos da cultura, nos jornais a soldo do estilo de vida 

norte-americanos, dos escribas que pretendem, em troca de magras gorjetas 

em dólares, a submissão da nossa cultura nacional aos comics, aos best-

sellers e às teorias do preconceito racial, do elogio da brutalidade e da morte, 

da  desgraça e da guerra. ‗O Globo‘ publicando falsos telegramas, forjados e 

distribuídos na caixa da Embaixada dos Estados Unidos, anunciando uma 

cisão no seio do Congresso que só existiu nos desejos impotentes dos 

inimigos de nossa cultura; certos escritores e poetas que tudo fizeram para 

impedir a realização e o sucesso do Congresso a exercerem, em raivoso 

desespero, o triste rol de insufladores da polícia política, a rotular o 

Congresso com adjetivos perigosos, na tentativa de amedrontar os 

intelectuais e de lançar contra eles a ação policial (AMADO, 1954, p. 3).  

 

Amado prossegue vinculando os detratores do Congresso com a polícia política, 

afirmando que pretenderam amedrontar os intelectuais para que não participassem do evento. 
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Para essa gente, de iniciais em minúsculas, não é apenas a questão social que 

é caso de polícia. Para esses pobres moribundos também a cultura é um caso 

de polícia. No seu desespero, perderam já os últimos resquícios de respeito 

próprio. No entanto, devemos reconhecer que esses pobres diabos tem por 

que estar amargurados, tem razão para tão histérico desespero. A constatação 

mais imediata do Congresso de Goiânia é o isolamento do pequeno grupo de 

servidores da anticultura, dos moços-de-recado, do cosmopolitismo, agora 

sem máscaras ante a grande massa de intelectuais brasileiros. Eles que 

durante todos esses anos, através de uma complicada rede de calúnias, de 

infâmias, de coação e de tentativas de compra tentaram isolar e manter 

afastados da família intelectual brasileira os intelectuais comunistas, veem-se 

agora isolados, quando se processa a unidades de todos os intelectuais 

interessados na preservação e no desenvolvimento da cultura nacional 

(AMADO, 1954, p. 3). 

 

Figura 7 – Artigo de Jorge Amado, na Imprensa Popular, de balanço do I Congresso Nacional de 

Intelectuais 

 
Fonte: Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional (Imprensa Popular, 10-031954, p. 3) 

 

Não obstante todas essas polêmicas e tentativas de desestabilização do evento, no 

período de 14 a 21 de fevereiro de 1954 compareceram a Goiânia (na época uma cidade 

provinciana, com pouco mais de 70 mil habitantes) em torno de 300 intelectuais de diversos 
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Estados do Brasil, além de delegações de nove países (Chile, Paraguai, Uruguai, Argentina, 

Costa Rica, Haiti, Senegal, Portugal e Itália). A do Chile foi liderada pelo consagrado poeta 

Pablo Neruda. O vate chileno eternizou a sua presença com um poema em homenagem a 

Goiânia - Ode ao pássaro sofrê
42

.Foi o evento cultural mais importante da história de 

Goiás
43

e, talvez, um dos mais importantes do Brasil. 

O I Congresso Nacional de Intelectuais foi ―reduzido‖ à condição de um evento ao 

qual compareceu o poeta Pablo Neruda. Isso quando se sabia da sua existência. Tudo o mais 

(contexto, quem participou, resoluções, legado cultural) foi relegado a um plano secundário, 

uma vez que os fatos transcorridos continuaram, distantes, intocáveis, envoltos por uma 

espécie de opacidade incompatível com uma memória que deveria estar viva, posto que 

ocorreu há pouco mais de seis décadas.  

Barbosa (2016, p. 25), publicou ensaio na revista da Academia Goiana de Letras (A 

literatura e o Partido Comunista do Brasil em Goiás nas décadas de 1940 e 1950) se 

referindo aos eventos culturais mais importantes de Goiás destacou o I Congresso Nacional 

de Intelectuais. No estudo, lamentou o fato de se saber tão pouco sobre o evento. Nas palavras 

do autor: 

 

Em que lugar da cidade se realizou? Quantos dias durou? Quais os escritores 

– de Goiás e de outros estados – que compareceram? Que temas foram 

discutidos? Que resoluções foram tomadas? Onde está a declaração final, 

que todo congresso costuma emitir? Onde estão os anais desse Congresso? 

As respostas a essas perguntas precisam ser conseguidas por nossos 

historiadores, especialmente os literários (BARBOSA, 2016, p. 25). 

 

O trabalho proposto pretendeu, entre outras coisas, responder às questões levantadas 

pelo escritor e acadêmico Barbosa, que demonstrou preocupação com as lacunas envolvendo 

fatos relativamente recentes, mas que estão dispersos, quando não ausentes das instituições 

que deveriam preservar o nosso patrimônio cultural e a memória dos eventos que ajudaram a 

configurar o nosso passado.  

Não obstante todas essas questões elencadas, uma última se sobressaiu: a 

investigação sobre o I Congresso Nacional de Intelectuais é uma pesquisa inédita, como se 

pode atestar pelos diferentes sites de busca, acadêmicos ou não. Na pesquisa exploratória 

                                                             
42

 NERUDA, Pablo. Antologia poética. Tradução: Eliane Zagury. 19ª Edição, Rio de Janeiro: José Olympio 

Editora, 2004, p. 192-6 
43

TELES, Gilberto Mendonça corroborou com esta afirmação (o autor, inclusive, participou do Congresso). Ver 

TELES, Gilberto Mendonça. A poesia em Goiás. Goiânia:  Editora Universidade Federal de Goiás (UFG), 1964.  
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realizada não foi identificado nenhum artigo, dissertação ou tese abordando essa temática. Se 

isso gerou dificuldades para a coleta de documentos históricos, também serviu de estímulo 

por saber que a investigação em torno desse objeto poderia ser uma contribuição importante 

para a história da cultura brasileira. 

Particularmente, também teve um significado importante para a história cultural de 

Goiânia, dado que em seus primórdios (apenas doze anos depois do Batismo Cultural) foi 

palco de discussões que empolgaram a intelectualidade do país e colocaram em evidência a 

defesa de uma ―cultura nacional‖, que na visão dos congressistas de então estava ameaçada 

pelo ―cosmopolitismo‖, a ponto de comprometer o patrimônio cultural brasileiro. Contra isso 

se levantou a inteligência nacional, reunida em nossa capital, deixando o testemunho de um 

tempo em que se acreditava influir de maneira decisiva nos rumos da história. 

 

 

3.3 REPERCUSSÃO ALÉM-FRONTEIRAS 

 

Ao aprofundar a pesquisa sobre o I Congresso Nacional de Intelectuais, verificou-se 

que esse encontro ganhou uma repercussão que extrapolou em muito as fronteiras de Goiás e 

do Brasil. Isso porque o evento ficou ligado à vida de um dos maiores nomes da poesia do 

século XX: Pablo Neruda. Embora Neruda não citou o Congresso em seu inconcluso livro de 

Memórias Confesso que vivi
44

, publicação póstuma de 1974, empreendida pela esposa do 

poeta Matilde Urrutia. Nada consta, também, em outra obra memorialística do vate: Para 

nascer nasci
45

. 

Se não foi Neruda, quem deu publicidade e a dimensão ao evento de Goiânia? Foi o 

companheiro do prêmio Nobel de Literatura de 1971, o escritor chileno de ascendência 

ucraniana, Volodia Teitelboim, que também esteve em Goiânia e compôs a delegação do 

Chile. Volodia foi o autor de uma das mais prestigiadas biografias de Neruda, que ganhou 

traduções em diversos idiomas como inglês, francês, alemão, russo, búlgaro, romeno, 

português (de Portugal), entre outros. O autor recebeu em 2002 o mais importante 

reconhecimento das letras do Chile: o Prêmio Nacional de Literatura
46

. 

                                                             
44

NERUDA, P. Confesso que vivi.15ª. edição. Tradução: Olga Savay.São Paulo: Difel, 1982  
45

NERUDA, P. Para nascer nasci. 7ª. Edição. Tradução: Rolando Roque da Silva. São Paulo: Difel, 1986 
46

Ver o site da Biblioteca Nacional do Chile: http://www.memoriachilena.cl/602/w3-article-7685.html - acesso 

em 06/04/2018 

http://www.memoriachilena.cl/602/w3-article-7685.html%20-%20acesso%20em%2006/04/2018
http://www.memoriachilena.cl/602/w3-article-7685.html%20-%20acesso%20em%2006/04/2018
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A biografia de Teitelboim sobre o seu amigo, companheiro de letras e de lutas por 40 

anos, foi editada pela primeira vez em 1984, na Espanha, onde o autor vivia exilado em 

decorrência da ditadura do General Augusto Pinochet, cujo golpe militar se consumou em 11 

de setembro de 1973, depondo o governo socialista de Salvador Allende. Neruda faleceu doze 

dias depois, em Santiago, na Clínica Santa Mônica, em circunstâncias ainda não totalmente 

esclarecidas
47

. A obra que se chamou simplesmente Neruda, foi reeditada no Chile em 2004, 

por ocasião dos festejos comemorativos do centenário do poeta, recebeu de Rosenvinge 

(2004) o seguinte comentário:  

 

Volodia Teitelboim ha escrito una extensa biografía en la que se hace 

referencia a todos y cada uno de los pasos que Pablo Neruda dio desde que 

nació en una modesta casa en El Parral, hasta que murió en la Clínica Santa 

María de Santiago un 23 de septiembre de 1973: una andadura vital plena 

que estuvo marcada varias palabras clave: literatura, amor, viaje y 

compromisso (ROSENVINGE, 2004)
48

. 
 

A autora discorreu sobre a estrutura adotada pelo autor para tratar dos temas 

relacionados à vida do seu biografado: 

 

El libro de Volodia Teitelboim, está dividido en dos grandes bloques: una 

primera parte titulada ―De la lluvia a la guerra‖, que abarca desde la infancia 

de Neruda hasta el año 1939, que es el año que marca el final de la guerra 

civil española y el traslado de Pablo Neruda a París, desde donde dirigió las 

tareas de salvamento y exilio de muchos españoles que habían huido a 

Francia y que marca también el nacimiento del poeta políticamente 

comprometido; y una segunda titulada ―Pasión y muerte‖ que empieza con el 

regreso a Chile de un poeta concienciado y dispuesto a luchar activamente 

contra el fascismo y termina con el relato del entierro del escritor 

(ROSENVINGE, 2004). 

 

E finalizou tecendo as seguintes observações:  

 
Ciento noventa y cuatro capítulos en total que abordan desde el respeto y la 

admiración la vida de Pablo Neruda, y que dan cuenta, con amenidad y rigor, 

de los acontecimientos más importantes que surcaron su vida, detallando el 

significado de sus poemas más oscuros, especificando a quién iban dirigidos, 

haciendo recuento de las distintas casas en las que habitó el poeta, de los 

amigos que tuvo, de sus enemigos, de las mujeres de las que se enamoró, de 

los países en los que estuvo, de lo que pensó y de lo que dijo Pablo Neruda, 

todo ello escrito desde la perspectiva aventajada de un amigo y camarada 

                                                             
47

Ver a respeito Neruda Não Morreu de Câncer, Diz Equipe Internacional de Peritos. Disponível em 

https://g1.globo.com/pop-arte/noticia/pablo-neruda-nao-morreu-de-cancer-diz-equipe-internacional-de-

peritos.ghtml - Acesso em 31/03/2018 
48

Disponível em - www.laestafetadelviento.es/monograficos/chile/neruda-la-biografia - Acesso em – 06/04/2018 

https://g1.globo.com/pop-arte/noticia/pablo-neruda-nao-morreu-de-cancer-diz-equipe-internacional-de-peritos.ghtml%20-%20Acesso%20em%2031/03/2018
https://g1.globo.com/pop-arte/noticia/pablo-neruda-nao-morreu-de-cancer-diz-equipe-internacional-de-peritos.ghtml%20-%20Acesso%20em%2031/03/2018
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que compartió durante cuarenta años la trastienda del partido al que Neruda 

dio gran parte de su vida. Un testimonio valioso y necesario para todos 

aquellos que quieran conocer por dentro a Pablo Neruda y darse cuenta de 

que, aunque no siempre ocurra y algunos grandes miserables han sido 

también grandes escritores, a veces una obra extraordinaria puede ser el 

resultado de una vida ejemplar (ROSENVINGE, 2004). 
 

Mas o que mais interessou para este estudo sobre a biografia escrita por Teitelboim 

foram as duas páginas que o autor dedicou para falar da viagem que Neruda empreendeu a 

Goiânia a convite do amigo brasileiro Jorge Amado, inclusive com uma observação 

esclarecedora: O I Congresso Nacional de Intelectuais foi inspirado no Congresso  

Continental de Cultura que se realizou em 1953, no Chile, e que foi presidido por Jorge 

Amado. Destacou, também, o motivo pelo qual o evento aconteceu no Planalto Central do 

país: 

 

Ese Congreso Continental de la Cultura en Santiago va a tener crias en el 

continente. Poco tiempo despues los brasileños invitan a una delegación 

chilena, encabezada por Neruda, a participar en el I Congreso de la Cultura 

de su pais que se celebra no en Rio de Janeiro, ni en Sao Paulo, sino en 

Goiania, conforme a esa voluntad de exaltar el centro geográfico del pais 

para ir terminando con la historia de Brasil como un pais litoral. Es el 

designio que lleva a uno de los organizadores de la reunión, el arquitecto 

Oscar Niemayer, a trabajar en los planos de un sueño desmesurado: levantar 

en el mismo Estado de Goyaz una nueva capital, que se llamaria Brasilia 

(TEITELBOIM, 2003, p. 367). 
 

 

Teitelboim rememorou os aspectos pitorescos da viagem, desde o Chile até o 

desembarque em Goiânia: 

 

Fue un viaje por etapas. En Rio nos recibió un Jorge Amado que no se daba 

reposo. Nos condujo a1 más fastuoso hotel de Copacabana, frecuentado por 

millonarios norteamericanos y actrices de Hollywood. ! Maldición! 

Viviamos tratando de esquivar a los mozos mal acostumbrados a que cada 

paso significara una propina principesca. Salimos pronto del palacio de las 

dificultades. El viaje hasta Goiania podria inscribirse en los aventurosos 

anales de la infancia del aeroplano. Abordamos un avión de carga, que 

comprendía hasta caballos como pasajeros. Caleteaba en cada pueblo, volaba 

bajo, tenia que enfrentar las tormentas (TEITELBOIM, 2003, p. 367). 
 

O autor descreveu Goiânia como uma localidade provinciana, com ares tropicais: 

 

Al final del dia, con un suspiro de alivio, bajamos del peligroso cielo a tierra 

firme. Goiania es una ciudad provinciana del interior, con cierto colonial 

colorido português y una sensación de trópico fresco y tranquilo. Alli 

estaban los intelectuales brasileños de entonces. Entre otros, el cineasta 

Alberto Cavalcanti; el presidente del Instituto de Arquitectos del Brasil, 

Milton Roberto; el escritor Origenes Lessa, que habia participado en la 
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reunión de Santiago; el escritor Alfonso Schmidt; el pintor Werneck; el 

compositor Edino Krieger; tantos otros (TEITELBOIM, p. 367). 
 

 Teitelboim (p. 367-2368) lembrou os integrantes da delegação chilena e quais foram 

as principais estrelas do Congresso: 

 

En la delegación chilena, aparte de Pablo y Delia, iban el político y escritor 

chileno Baltazar Castro, el novelista Joaquín Gutiérrez, nacido en Costa Rica; 

el autor de este libro y la folclorista Margot Loyola, que causó estragos con su 

coqueteria, su guitarra y su canto, excitación del público que llegó al frenesi es 

el baile nacional chileno, sino calzones o bragas de mujer. Las muchachas 

revoloteaban en torno a las estrellas, especialmente a Neruda, del cual no se 

despegaba Hormiga, en cuyos ojos se leia una tristeza recôndita 

(TEITELBOIM, 2003, pp. 367-368). 

 

O memorialista também comentou sobre o quanto Neruda se encantou com a 

luminosidade, os pássaros e os brilhos dos trópicos: ―Como oriundo de um sur opaco le atraía 

a Neruda el brillo del trópico, el plumaje eléctrica de sus pájaros‖ (p. 168). Após relatar que o 

poeta se encantou com os tucanos, narrou a história do ―pájaro sofré‖ que Neruda ganhou da 

professora Amália Hermano, e que o poeta imortalizou em uma de suas ―Odas‖: 

 

Le llegó a Chile el pájaro sofré, enviado desde Brasil. Admiraba su pulso 

agitado, sus rayos amarillos. Se le instalaba em el hombro y se paraba en su 

mano aberta. Todo em él era como uma chispa viviente. Em su tierra, el 

pájaro, seguramente como uma águila, pertenecía al aire de las alturas, a la 

libertad. Em el país frío se le apago el fuego. Perdió su continente. 

Desconocía esa luz cenicienta. Se puso triste. Echaba de menos la tierra 

caliente. Em la jaula fue longuideciendo (TEITELBOIM, 2003, p. 368). 
 

 

O pássaro retirado de seu habitat não resistiu ao frio e morreu. Isso condoeu o poeta, 

que teve que enterrá-lo em Isla Negra, cavando-lhe uma pequena sepultura, assim descrita por 

Teitelboim: 

 
Llegó el día em que Neruda tuvo que cavar uma pequena fossa em el jardín 

de Isla Negra y alí, em el corazón de la arena, sepultó el cuerpo apagado del 

que había sido um pajáro del sol. Arrepentido por lo que había hecho, se fue 

a sua cuarto y contó sus penas em la ―Oda al pájaro sofré‖ (TEITELBOIM, 

2003, p. 368). 

 

O Congresso de Intelectuais, Goiânia, Neruda, Teitelboim, Isla Negra, ficaram ligados 

por um pássaro tropical, eternizado nos versos de um poeta que anos depois (1971) foi 

reconhecido com o Nobel de Literatura.  Teitelboim na sua biografia Neruda, publicada em 

1984, legou para a posteridade o registro desses acontecimentos e dos fatos pitorescos que 

cercaram o evento histórico dos intelectuais brasileiros, dando-lhe dimensão internacional.  
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3.4 REFERÊNCIA PARA AS ARTES PLÁSTICAS 

 

Para os estudiosos das artes plásticas em Goiás, o I Congresso Nacional de 

Intelectuais é considerado uma referência e um marco histórico. Menezes (1998, p. 44), 

classificou-o como ―provavelmente o mais significativo acontecimento cultural realizado, até 

hoje, em Goiás‖ (MENEZES, 1998, p. 44). Menezes informou que ficou emocionado com a 

iniciativa de Ático Villas-Boas da Mota
49

de ter-se oferecido para escrever depoimento ―sobre 

a história e a importância do I Congresso Nacional de Intelectuais‖ (MENEZES, 1998, p. 44). 

Nas palavras do crítico Villas-Boas da Mota: 

 

Vários acontecimentos assinalaram a vida cultural goiana no século XX, 

destacando-se, dentre eles, o I Congresso Nacional de Intelectuais, realizado 

em Goiânia no período de 14 a 21 de fevereiro de 1954. Importante por sua 

temática aberta e estimuladora, a que se soma a presença de importantes 

nomes da intelectualidade nacional e estrangeira: Pablo Neruda, do Chile; 

Fernando Corrêa Silva, de Portugal; René Depestre, do Haiti, além de 

dezenas de nomes brasileiros procedentes de vários Estados e do interior de 

Goiás. Cabe a presidência ao médico e poeta goiano Xavier Júnior 

(MENEZES, 1998, p. 44). 

 

Villas-Boas da Mota (1998, p. 44) prossegue, e não deixou de tocar num ponto 

sensível para os organizadores do evento, a possibilidade do evento ser considerado como 

mera propaganda das ideias de esquerda. 

 

A preocupação do Congresso partiu do particular para o geral, envolvendo a 

teoria e a práxis do ofício do escritor, além de ser preocupar, sobremaneira, 

com tudo aquilo que dizia respeito à colaboração internacional entre os 

povos e as nações. O que levou alguns setores da imprensa e do Governo, 

menos esclarecidos, a considera-lo um conclave comunista ou, no mínimo 

uma simples ‗promoção de inspiração esquerdizante‘ (MENEZES, 1998, p. 

44). 

 

Sobre, ainda, a possibilidade do I Congresso Nacional de Intelectuais ter se 

constituído em algo ―efêmero‖, Villas-Boas Mota (1998, p. 45) cita o acadêmico Bernardo 

Élis, para argumentar que não se tratou de um evento que se dissipou no tempo. 

 

                                                             
49

Foi um dos mais destacados intelectuais de Goiás no século XX, tendo atuado como artista plástico, crítico de 

arte, escritor, professor e doutor em Letras pela USP. 
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Não acreditamos que esse Congresso tenha sido tão efêmero, como querem 

alguns exegetas de nossa cultura, pois, transcorridos três anos de sua 

realização, o saudoso Bernardo Élis ainda reafirmava, entre outras 

considerações marcadas pela sua verve: ‗O Encontro de Goiânia, uma 

espécie de Semana de Arte Moderna (1922), mas de feição mais 

autenticamente nacional irmanando a intelectualidade, sem discriminações 

tão profundas, como as existentes, ensejando oportunidades que o 

comadrismo dos grandes centros ensejam [sic]‘. Conclui: ‗O Congresso de 

Goiânia deu um passo à frente quando uniu intelectuais do interior pelos 

laços do conhecimento pessoal, da camaradagem com diversas figuras 

exponenciais do nosso mundo artístico e quando despertou a consciência do 

papel do escritor‘ Cf. Para Todos, Quinzenário da Cultura Brasileira, 

Rio/São, Ano I, No. 23-24, 1957, p. 23 (MENEZES, 1998, p. 45). 

 

Bernardo Élis, que foi até hoje o único goiano eleito para a Academia Brasileira de 

Letras (ABL), falava com conhecimento de causa. Ele esteve presente ao IV Congresso de 

Porto Alegre, presidido por Graciliano Ramos, na qualidade de representante dos escritores 

goianos ao evento, conforme recordou Teles (1964, p. 159-160). Os outros dois  delegados do 

Estado: Domingos Félix de Souza e Amália Hermano. Teles buscou resumir a história do I 

Congresso Nacional de Intelectuais: 

 

Derrubada a ditadura [de Vargas] e finda a [II] Guerra Mundial, começam a 

agitar-se os escritores brasileiros, em vários Estados. Em Goiás, a 

consequência imediata foi a criação de um secção da ABDE, em 1945. 

Nesse mesmo ano, realizou-se em São Paulo o ‗I Congresso Brasileiro de 

Escritores‘, promovido pela ABDE. Marcou-se outro para dois anos depois, 

que se realizou em Belo Horizonte, em 1947. Em 1949, realizou-se o III, 

desta vez na Bahia
50

. Por ocasião do ‗IV Congresso Brasileiro de Escritores‘, 

realizado em Porto Alegre, um dos nossos representantes, Domingos Félix 

de Souza, mesmo contra seus companheiros (Bernardo Élis, D. Amália 

Herman, etc.), se bateu para que o ‗V‘ congresso se realizasse em Goiânia, 

no que foi atendido (TELES, 1964, p. 160). 

 

Teles também se refere à divisão na ABDE e os motivos que levaram à mudança de 

denominação do evento, que passou a congregar a intelectualidade de maneira mais ampla e 

não apenas os escritores. 

 

Mas, por essa época, com a infiltração de ideias comunistas na Associação 

Brasileira de Escritores, houve uma cisão em São Paulo, imitada depois nos 

outros Estados, criando-se mesmo novas instituições. Então, para que se 

unissem, não somente os escritores, mas todos os intelectuais brasileiros, em 

vez de se realizar em Goiânia o ‗V Congresso Brasileiros de Escritores‘, 

                                                             
50

Nota do autor: Na verdade, o III Congresso de Escritores de Salvador aconteceu de 17 a 21 de abril de 1950. 

Fundamentos, No. 14, abril de 1950, p. 15. 
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programou-se o ‗I Congresso Nacional de Intelectuais‘, que conseguiu 

atingir os seus objetivos (TELES, 1964, p. 160). 

 

Como unir uma categoria que estava tão fragilizada num momento de disputas 

ideológicas acirradas e de acentuada bipolaridade, intensificada pela propaganda da Guerra 

Fria? Esse era o desafio daquele momento. 

 

 

3.5 APELO À UNIÃO 

 

Contra as desavenças, as divisões e os sectarismos eram necessários, segundo a 

opinião dos analistas (sobretudo, aqueles ligados ao PCB) da cena cultural brasileira da 

primeira metade dos anos 50, organizar um evento que selasse um acordo e restaurasse a 

concórdia entre os intelectuais e que fosse capaz de virar a página de desconfianças e 

ressentimentos que remontavam ao final dos anos 40. Foi esse o propósito que norteou e 

motivou os idealizadores do Congresso de Goiânia.  

Essa característica – o apelo à união – foi o ponto de destaque do Editorial da revista 

Horizonte (No. 27, Março-Abril de 1954, p. 36), porta-voz do Clube de Gravura de Porto 

Alegre e que refletia o pensamento do PCB no Rio Grande do Sul. O Editorial lembrou alguns 

traços, que segundo essa linha de pensamento, contribuiu para o êxito do evento em Goiânia: 

 

Em primeiro lugar existia em Goiânia um traço de união entre todos os 

congressistas: o amor à cultura brasileira, o apreço a seu valor como parcela 

da cultura humana. Esse sentimento comum aproximou todos os 

participantes, apensar das diferenças de profissões, de origem e de formação 

filosófica ou estética. Na verdade, o amor à nossa cultura nacional foi a alma 

do Congresso e ligou o professor universitário e o ator de cinema, o católico 

e o marxista, o gaúcho e o amazonense. A segunda condição do êxito do 

Congresso foi o respeito escrupuloso às opiniões alheias, a liberdade com a 

qual se discutia, a ausência de prevenção e de preconceitos de ordem 

filosófica ou partidária. Ninguém abdicou de seus princípios, mas todos 

sabiam que ali se precisava consolidar uma união e não aprofundar 

divergências alheias ao temário. Finalmente, deu o Congresso uma  lição de 

seriedade e eficiência. Trabalhou-se muito, com método e organização. Essa 

organização exemplar do trabalho foi das menores causas de seu êxito 

(HORIZONTE,1954, p. 35). 

 

Ainda segundo a revista Horizonte, os intelectuais deveriam combater a visão 

desnacionalizante que estava invadindo a cultura brasileira. 

 



91 
 

O Congresso teve objetivos definidos: defender a nossa cultura contra a 

invasão sistemática do cosmopolitismo, contra a asfixia que a ameaça por 

falta de recurso e de amparo, contra a avalanche de produtos de uma pseudo 

cultura mercantilizada imposta ao nosso povo por interesses estranhos. Esses 

objetivos só serão atingidos quando os milhares de intelectuais brasileiros 

tiverem debatido pessoalmente os problemas da cultura nacional. Para isso 

muito temos o que fazer e muito podemos fazer (HORIZONTE, 1954, p. 

35). 

 

Gastão Hofstetter, artista plástico, da diretoria do Clube de Gravura de Porto Alegre, 

que integrou a delegação gaúcha ao I Congresso Nacional de Intelectuais, reconheceu que, 

num primeiro momento, teve dúvidas sobre o êxito do evento: 

 

Confesso que embarquei um pouco receoso sobre o sucesso do Congresso, 

pois fomos de princípio boicotados no noticiário dos jornais e em outros 

setores também. Felizmente, contra todos os prognósticos, saiu tudo às mil 

maravilhas, fabuloso mesmo! Fomos recebidos por nossos irmãos centro-

brasileiros da maneira mais cativante e hospitaleira. Gente boa e simples 

(HORIZONTE, 1954, p. 42). 

 

Para reforçar esse apelo de união e demonstrar a diversidade do evento, Horizonte 

(No. 27, Março-Abril de 1954, p. 40) publicou as mensagens e saudações que foram enviadas 

ao Congresso, tanto do Brasil como do exterior: 

 

[...] do pintor mexicano Siqueiros, do escritor Gilberto Freyre, do pintor 

mexicano Diego Rivera, do Instituto de Arquitetos do Brasil, do teatrólogo 

argentino Leônidas Balleta, do cineasta francês Jean Painlevê, Presidente da 

Associação Internacional de Cinema Científico, do ator de cinema francês 

Michel Simon, do escritor Aníbal Machado, da Academia Paranaense de 

Letras, de Francisco Matarazzo Sobrinho, do escritor Bueno de Rivera, do 

Sindicato dos Jornalistas Profissionais da Bahia, da Associação Brasileira de 

Escritores, da Associação Brasileira de Imprensa e de seu Presidente Herbert 

Moses, da escritora portuguesa Maria Lamas, do escritor português Ferreira 

Castro, do escritor de Casta Rica Joaquim Garcia Monje, do escritor 

argentino Hector Agosti,  do escritor [L]Juís da Câmara Cascudo, do 

professor Florestan Fernandes (da Universidade de São Paulo), dos 

intelectuais portugueses Adriano Gusmão, Afonso José Saraiva, Antunes 

Silva, Aquilino Ribeiro, Vieira Santos, Armindo Rodrigues, Assis 

Esperança, Augusto Casimiro, Cardoso Pires, Castro Soromenho, Celestino 

Castro, César Santos, Domingos Monteiro, Fernando Rosa, Lopes Graça, 

Fidelino Figueiredo, Keil Amaral, Gaspar Simões, Hernani Cidade, Cortesão 

Casimiro, João Pedro Andrade, Ferreira Monte, Gomes Ferreira, João 

Cochofel, Julião Quitandinha, Julio Pomar, Leão Penedo, Lilia Fonseca, 

Lima Freitas, Luiz Rebelo, Manuela Azevedo, Maria Archer, Mario Braga, 

Mario Monteiro, Norberto Lopes, Orlando Costa, Patrícia Joyce, Ramos 

Almeida, Rodrigues Lapa, Rogério Freitas, Romeu Correia Varela, Aldemira 

Virgilio Ferreira, Vicente Campinas, do historiador Aureliano Leite, de 

Assembléia Legislativa do Pernambuco, do escritor equatoriano Gil 



92 
 

Gilberto, da Associação de Artistas Paraguaios, do poeta Jorge Medauar, da 

Associação de Servidores Públicos do Estado de Goiás, do escritor argentino 

Raul Larra, do escritor uruguaio Alfredo Gravina, da pianista uruguaia Maria 

Luiza Santamaria, do escritor boliviano Jesus Lara, do Sindicato da 

Construção Civil de Anápolis, do artista uruguaio Francisco Musseti, do 

advogado Érico Magalhães da Silveira, do Sindicato de Jornalistas 

Profissionais do Rio de Janeiro, do escritor Stenio Lopes, do escritor 

uruguaio Enrique Amorin, da Associação Brasileira de Defesa dos Direitos 

do Homem, da Academia Paraense de Letras, do escritor Afonso Schmidt, 

do padre Teofanes Augusto de Araujo, da escultora Pola Rezende, do 

etnógrafo Édson Cordeiro, do poeta Joaquim Cardoso, do arquiteto Oscar 

Niemeyer, do Instituto Histórico e Geográfico do Espirito Santo, da 

Academia Espiritosantense de Letras, da Associação de Juristas do Espírito 

Santo, da Associação de ex-alunos da Escola Nacional de Químicos, do 

poeta cubano Nicolás [G]Quillén (HORIZONTE, 1954, p. 40). 

 

Essa extensa relação de apoios, com mensagens e saudações, fazia parte desse esforço 

de mostrar a amplitude do Congresso, bem como o seu reconhecimento por parte dos 

intelectuais brasileiros e outros países. Daí a importância de buscar vencer ―preconceitos‖, de 

ordem ―filosófica e partidária‖, colocar lado a lado o ―católico e o marxista‖, que foi 

considerado pela revista Horizonte (1954, p. 35) uma experiência de ―unidade e de 

patriotismo‖ dos participantes do Congresso de Goiânia. E o símbolo disso ficou estampado 

na capa dessa publicação em que o escritor comunista Jorge Amado confabula com dois 

religiosos católicos, um dos quais o Frei Nazareno Confaloni, um dos organizadores da 

Exposição Nacional de Artes Plásticas.  

 

 

3.6 AS DIGITAIS DA HISTÓRIA 

 

Bernardo Élis não errou em sua avaliação histórica, mesmo tendo feito um prognóstico 

ainda no calor dos acontecimentos, numa distância de três anos. Dezesseis anos após o I 

Congresso Nacional de Intelectuais surgiu o Museu de Arte de Goiânia (MAG), mais 

precisamente em 20 de outubro de 1970. Isto porque, paralelo ao Congresso, realizou-se a 

Exposição Nacional de Artes Plásticas, evento promovido pela Escola Goiana de Belas Artes 

(EBGA). Lê-se no histórico do MAG
51

: 

 

As primeiras diretrizes museológicas referentes à concepção de um museu 

goiano de artes plásticas reportam-se ao I Congresso Nacional de 

                                                             
51

Disponível em: 

http://acervo.estadao.com.br/procura/#!/I+Congresso+Nacional+de+Intelectuais+de+Goi%C3%A2nia+de+1954/

Acervo/acervo. Acesso em 18/03/2018. 

http://museugoiania.blogspot.com.br/p/i-congresso-brasileiro-de-intelectuais.html
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Intelectuais52
, realizado em Goiânia, de 14 a 21 de fevereiro de 1954, onde 

germinaram idéias nos vários campos da criação. Esse fervilhar criativo 

apontou para a necessidade de se ter um espaço adequado à realização de 

eventos culturais, que abrigasse obras de artes. Mais tarde, estas idéias 

apontaram para a criação de um museu público na nova capital (MAG, s.d., 

s.p.). 

 

Em outro trecho de sua história, o MAG reforçou a importância do I Congresso 

Nacional de Intelectuais para a sua consolidação e para a formação do seu acervo inicial. 

 

O I Congresso Nacional de Intelectuais53
 surgiu como uma resposta ao 

isolamento cultural da nova capital. O evento contou com a participação de 

artistas, escritores e intelectuais conceituados do Brasil e da América Latina. 

O ponto máximo deste evento foi a mostra idealizada e organizada pelos 

artistas plásticos Frei Nazareno Confaloni, Henning Gustav Ritter e também 

pelo diretor da EGBA - Escola Goiana de Belas Artes, Luiz Carmo Curado. 

Para a mostra, foram exibidas 317 obras (de artistas que compuseram as 

representações de outros Estados e da EGBA), entre pinturas, desenhos e 

gravuras; como também, pretendendo uma visão panorâmica, mais 

abrangente, foram apresentados exemplares de arte popular, como os de 

cerâmica indígena Carajá, e também 17 imagens do escultor José Joaquim 

Veiga Valle (MAG, s.d., s.p.). 

 

Para a fundação do MAG foram imprescindíveis as obras expostas no I Congresso 

Nacional de Intelectuais. Essas obras foram doadas pelos artistas para a constituição do 

museu. Mesmo passados 16 anos essa deliberação veio a se concretizar. E ela aconteceu pelas 

mãos de um jovem estudante que havia participado do I Congresso de Intelectuais e que viria 

a se tornar diretor-fundador do MAG, o artista plástico e professor Amaury Menezes.  

 

O acervo inicial [do MAG] foi composto por peças da exposição 

comemorativa do I Congresso Nacional de Intelectuais. Na exposição de 

inauguração do MAG, em 20 de outubro 1970, foram exibidas 48 peças 

doadas pela UCG, pelo colecionador Aloysio de Sá Peixoto e por vários 

artistas goianos. Dentre as obras que fizeram parte desta exposição estão: 

desenho de Ionaldo Cavalcantti, gravuras de Carlos Scliar, Glauco 

Rodrigues, Glênio Bianchetti, Guido Viaro, Mário Gruber, Paulo Werneck e 

Renina Katz; e pintura de Inimá de Paula (MAG, s.d., s.p.). 

 

O MAG foi, assim, o primeiro museu público de artes plásticas da região Centro-

Oeste, criado pela Lei n. 4.188, de 28/10/69. Moraes avaliou a importância do museu nos 

seguintes termos: 

                                                             
52

Grifo do autor. 
53

Grifo do autor. 

http://museugoiania.blogspot.com.br/p/i-congresso-brasileiro-de-intelectuais.html
http://museugoiania.blogspot.com.br/p/i-congresso-brasileiro-de-intelectuais.html
http://museugoiania.blogspot.com.br/p/inauguracao-do-mag.html
http://museugoiania.blogspot.com.br/p/inauguracao-do-mag.html
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Disposto a abrigar, preservar e divulgar o patrimônio cultural da região, 

desde o marco temporal de 1954 até os dias atuais, o MAG alargou em muito 

o seu horizonte de atuação. Nesse sentido, o museu assume como função 

testemunhar, através de seu acervo, a história das artes em Goiás, tendo 

como evento fundante o I Congresso Nacional de Intelectuais (1954), e 

contribuir para a continuidade da escrita dessa história. Ao tomar como sua 

responsabilidade social a preservação, pesquisa e expansão dos últimos 50 

anos de produção artística regional, o MAG pretende ser uma referência na 

construção da identidade cultural da região (MORAES, 2012, p. 127). 

 

Retomando a análise do acadêmico Bernardo Élis, quando disse que o I Congresso 

Nacional de Intelectuais foi uma ―espécie de Semana de Arte Moderna‖ (MENEZES, 1998, 

p. 45): A princípio, pareceu exagero tal afirmação. Essa suspeita se dissipou quando a 

pesquisa buscou o sítio da Enciclopédia Itaú Cultural, no verbete ―Exposição do Congresso 

Nacional de Intelectuais (1954: Goiânia, GO), Artes Visuais, Exposição Coletiva‖. Estão 

listados 103 artistas
54

, em ordem alfabética, que participaram do evento. Ou seja, os nomes 

mais expressivos e representativos das artes plásticas do país naquele momento.   

 

Abelardo da Hora, Ailema Bianchetti, Albano José Nolasco, Alberto Dezon, 

Alcy Xavier, Alfredo Volpi, Amélia Bezerra de Menezes, Antonio Gomide, 

Arídio, Arnaldo Ferrari, Barbosa Leite, Bruno Giorgi, Bustamante Sá, Carlos 

Alberto Petrucci, Carlos Antônio Mancuso, Carlos Oswald, Carlos 

Scliar,CarlosWerneck, Charles Mayer, Charris Brandt, Chiquita, Chlau 

Deveza, Cicero Dias, Claudio Corrêa e Castro, Cleuza Deveza, Clóvis 

Graciano, Danúbio Gonçalves, Darel, Djanira, Durval Alvares Serra, Edgar 

Koetz, Eduardo Alvim Corrêa, Else Vedeje Aride, Elvira Niemeyer, Enóe 

Borges, Fernando Romani, Fortunato, France Dupaty, Francisco Acquarone, 

Francisco Rebolo, Frei Nazareno Confaloni, Gastão Hofstetter, Georgina de 

Albuquerque, Geraldo de Barros, Ghunter Schierz, Gilvan Samico, Glauco 

Rodrigues, Glenio Bianchetti, Guido Viaro, Gustavo Ritter, Hilda Andrade, 

Inimá de Paula, Ionaldo, Ivan Carneiro, João Alves, Joaquim Tenreiro, 

Jordão de Oliveira, Jorge Mori, José Antônio da Silva, Júlio de Oliveira, 

Ladjane Bandeira, Leda Ghiarla, Luiz Santos, Luiz Soares, Luiz Ventura, 

Manoel Martins, Manuel José de Matos, Marcelo Grassmann, Maria de 

Beni, Maria Laura Radspiller, Maria Tereza Vieira, Mário Gruber, Mário 

Zanini, Mestre Vitalino, Newton Rezende, Nilo Previdi, Olly Reinheimer, 

Orlando Teruz, Oscar Meira, Oswaldo Goeldi, Oswaldo Teixeira, Péclat de 

Chavannes, Plínio Bernhardt, Pola Rezende, Quaglia, Quirino Campofiorito, 

Raul Deveza, Regina Yolanda, Reis Júnior, Renina Katz, Sebastião Epifânio, 

Sérgio Milliet, Severina, Sorensen, Sylvia de Leon Chalreo, Telmo de Jesus 

Pereira, Tiziana Bonazzola, Vasco Prado, Vieira da Silva, Wellington 

Virgolino, Wilton de Souza, Zé Caboclo, Zé Rodrigues (ENCICLOPÉDIA 

ITAÚ, 2018, s.p.). 

 

                                                             
54

A Enciclopédia Itaú Cultural deixou de registrar, entre os participantes da Mostra, o nome do artista Paulo 

Werneck. Inclusive, uma de suas obras compõe o acervo do MAG, como será mostrado adiante. 
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Goya (2015), quando analisou a origem da gravura de arte em Goiás, revelou o 

impacto que esse evento produziu no cenário artístico goiano: 

 

A ―Exposição Nacional de Artes Plásticas‖, realizada durante o congresso, 

legitima definitivamente o contato da sociedade goiana com os ideais 

modernistas fortemente presentes na arte brasileira, dos anos 20 aos finais 

dos anos 50, que na gravura se destaca pelo expressionismo figurativo 

especialmente o praticado pelo Clube de Gravura do Sul liderado por Carlos 

Scliar (GOYA, 2015, s.p.)
55

. 

 

E demonstrou que o Congresso contribuiu para levar os nomes dos artistas plásticos 

goianos para fronteiras fora do país: 

 

O evento atingiu tal dimensão que lançou Goiás além das fronteiras, 

incitando muitos comentários, entre eles, o de Bernardo Kordon, (escritor 

Argentino), em um artigo sobre arte popular karajá, publicado na 

revista Continente de Buenos Aires e transcrito na revista 

goiano Renovação (1954, p. 24) Ele afirma: En el corazón Verde del Brasil 

rodaban los autos últimos modelos sobre las avenidas asfaltadas. Pero en 

compensación, dias después pudimos asomarmos a la infancia de la 

humanidad. Em Goiânia tomamos contacto com el arte de los karajás. Esta 

experiencia miracullosa se la debemos a la hospitalaria capital del desierto, 

a la Escuela Goiana de Belas Artes que dirige Luiz Curado e sus professores 

y artistas Henning Gustav e Fray Nazareno Confaloni56
 (GOYA, 2015, s.p.). 

 

Na visita que o autor fez ao MAG, em 17 de agosto de 2017, a direção da instituição, 

por intermédio do Supervisor Administrativo, Antônio Rodrigues da Mata Neto, informou 

que permanecia em seu acervo 10 obras que fizeram parte da Exposição Nacional de Artes 

Plásticas, em 1954. As obras são as seguintes:  
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Disponível em - http://revistazcultural.pacc.ufrj.br/a-origem-da-gravura-de-arte-em-goias-e-seus-

desdobramentos-de-edna-goya/. Acesso em 10/03/2018. 
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Grifos do autor. 
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Figura 8 – Gravura do artista Carlos Scliar 

 
Fonte: Museu de Artes de Goiânia (MAG) / Reprodução fotográfica Bernd Marold 

 
Figura 9 - Gravura do artista Carlos Werneck 

 
Fonte: Museu de Artes de Goiânia (MAG) / Reprodução fotográfica Bernd Marold 
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Figura 10 – Gravura do artista Glauco Rodrigues 

 
Fonte: Museu de Artes de Goiânia (MAG) / Reprodução fotográfica Bernd Marold 

 

Figura 11 – Obra do artista Glênio Bianchetti 

 
Fonte: Museu de Artes de Goiânia (MAG) / Reprodução fotográfica Bernd Marold 
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Figura 12 – Obra do artista Glênio Bianchetti 

 
Fonte: Museu de Artes de Goiânia (MAG) / Reprodução fotográfica Bernd Marold 

 

Figura 13 – Obra do artista Guido Viaro

 
Fonte: Museu de Artes de Goiânia (MAG) / Reprodução fotográfica Bernd Marold 
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Figura 14 – Obra do artista Inimá de Paula 

 
Fonte: Museu de Artes de Goiânia (MAG) / Reprodução fotográfica Yara Pina 

 

 

 

 

 

Figura 15 – Obra do artista Ionaldo 

 
Fonte: Museu de Artes de Goiânia (MAG) / Reprodução fotográfica Bernd Marold 
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Figura 16 – Obra do artista Mário Gruber 

 
Fonte: Museu de Artes de Goiânia (MAG) / Reprodução fotográfica Bernd Marold 

 

 

Figura 17 – Obra do artista Paulo Werneck 

 
Fonte: Museu de Artes de Goiânia (MAG) / Reprodução fotográfica Bernd Marold 
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Menezes (1998, p. 44) observou que a exposição de artes plásticas, organizada pela 

Escola Goiana de Belas-Artes, convidou os mais expressivos e conhecidos artistas do Brasil 

nas áreas de escultura, pintura desenho e gravura. Sobre a quantidade de obras expostas na 

mostra coletiva Menezes (1998, p. 44) informou que: 

 

[...] a exposição levou ao público goiano 720 peças que os organizadores 

tiveram o cuidado de selecionar, mostrando desde a arte dos índios carajás 

nas suas cerâmicas, armas, utensílios e ornamentos, até a arte popular de 

Maria de Beni e Sebastião Epifânio de Pirenópolis, além de peças de ex-

votos da Sala dos Milagres de Trindade. Nessa mesma coletiva, pela 

primeira vez as esculturas do santeiro Veiga Valle foram reunidas e 

mostradas ao público que ainda desconhecia o mais importante artista sacro 

goiano (MENEZES, 1998, p. 44). 

 

Pelas análises expostas, ao sediar o evento em Goiânia, a cultura produzida em Goiás 

finalmente conseguiu romper com o isolamento e nesse processo ―sofre o maior impacto 

cultural de sua curta história‖ (GOYA, 2015). Assim, o Congresso Nacional de Intelectuais 

―evidencia-se como marco referencial do pensamento moderno nas artes plásticas em Goiás‖ 

(GOYA, 2005).  
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CAPÍTULO IV – APRESENTAÇÃO DAS FONTES E ANÁLISE 

 

 

[Braudel diz que] os acontecimentos isolados nada nos contavam. Eram 

como vagalumes numa noite escura, que acendem e apagam sem nunca 

iluminar totalmente o nosso passado. Era preciso ir além dos 

acontecimentos. (LINCOLN SECCO – Entrevista, 2017)
57

 

 

 

O presente capítulo aborda de maneira descritiva como se chegou até as obras e aos 

documentos que foram pesquisados e selecionados para esta investigação, incluindo a 

pesquisa bibliográfica, a pesquisa histórica, sendo esta a base primordial para que fosse 

possível proceder a análise de conteúdo, que forneceu as lentes para uma melhor visualização 

e elucidação dos vários questionamentos elencados que envolveram o I Congresso Nacional 

de Intelectuais. Este acontecimento não se explica por si só, é como um ―vagalume‖, como na 

metáfora de Braudel. Foi necessário ―ir além dos acontecimentos‖ (Secco, 2018, s.p.) para 

responder os questionamentos que nortearam essa pesquisa.  

 

 

4.1 EM BUSCA DAS FONTES “PERDIDAS” 

 

Na pesquisa realizada, descobriu-se que não existiam estudos acadêmicos sobre o I 

Congresso Nacional de Intelectuais. Porém, foram realizadas teses e dissertações sobre os 

congressos promovidos pela Associação Brasileira de Escritores (ABDE), como foi o caso 

dos trabalhos de Felipe Victor Lima, que publicou dois estudos abordando os eventos de 

escritores: o primeiro, de 2010, resultado da dissertação de Mestrado (O Primeiro Congresso 

Brasileiro de Escritores: movimento intelectual contra o Estado Novo – 1945) e o outro, de 

2015, resultado do doutoramento (Literatura e Engajamento na trajetória da Associação 

Brasileira de Escritores: 1942-1958).  

Embora o estudo de Lima se proponha abordar os eventos até 1958, o pesquisador 

não considerou o evento de Goiânia, ignorando-o, embora tenha reconhecido que o Congresso 

                                                             
57

Disponível em http://ciencia.usp.br/index.php/2017/09/14/2843/. Acesso em 20/03/2018. 
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de Porto Alegre da ABDE havia decidido que o próximo conclave deveria ocorrer na capital 

de Goiás. De fato, não aconteceu na data inicialmente prevista, que seria 1953, mas apenas no 

ano seguinte. Lima (2015, p. 202) fez a seguinte referência: 

 

Para a associação [ABDE], no entanto, aquele seria seu último congresso [de 

Porto Alegre]. Apesar da resolução de que o próximo encontro ocorresse em 

Goiânia, no prazo de dois anos, fato é que não mais seriam realizados 

eventos daquele porte pela entidade. No período que se seguiu ao conclave 

nacional de 1951, a agremiação foi perdendo gradativamente o seu já 

diminuto espaço no meio literário brasileiro (LIMA, 2025, p. 202). 

 

O I Congresso Nacional de Intelectuais foi maior e mais representativo do que o de 

Porto Alegre. Até porque não congregou apenas os escritores, uma vez que tinha como 

propósito reunir ―todos‖ os intelectuais mais representativos do país, em suas diferentes 

esferas de atuação. E diferente do evento da capital gaúcha, que foi cercado de polêmicas e 

tentativas de boicote, o de Goiânia ficou marcado pelo signo da unidade, do congraçamento 

entre diferentes correntes de pensamento. 

Outro estudo importante que faz a ligação entre a agenda cultural dos comunistas e 

os congressos de intelectuais no contexto da Guerra Fria é o trabalho de dissertação de 

mestrado de Luciana Bueno M. Arbex, de 2012, cujo título é Intelectualidade brasileira em 

tempos de Guerra Fria: agenda cultural, revistas e engajamento comunista. Além de ter 

como fonte de pesquisa as revistas ligadas ao PCB, Fundamentos e Horizonte, Arbex também 

lançou seu olhar sobre os congressos promovidos pela ABDE. Assim como o de Lima, este 

trabalho não investigou o congresso de Goiânia e sequer fez referência a ele.  

Nas pesquisas exploratórias que foram realizadas foi possível identificar material 

sobre o Congresso de Goiânia, na edição no. 34, de janeiro de 1954, da revista Fundamentos, 

ligada ao PCB, inclusive com chamada na capa. 

 

Figura 18 - Fac-símile da capa da Revista Fundamentos, Edição n. 34, jan. 1954 

 
Fonte: Acervo da Biblioteca Nacional 
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E, ainda, uma edição quase integral da revista Horizonte, editada pelo Clube da 

Gravura de Porto Alegre (CGPA), também ligado ao PCB, foi destinada ao conclave de 

Goiânia. Trata-se da edição No. 27, de março-abril de 1954, que estampava na capa uma foto 

de Jorge Amado e do Frei Nazareno Confaloni (1917-1977), que foi um dos organizadores da 

Exposição Nacional de Artes Plásticas, juntamente com Frei Gustav Ritter e o professor Luiz 

Curado. 

 

Figura 19 - Fac-símile da Revista Horizonte No. 27, mar.-abr. de 1954, com Jorge Amado 

(centro) e o Frei Nazareno Confaloni (direita) 

 
Fonte: Acervo da Fundação Casa de Jorge Amado 

 

Outros estudos acadêmicos de menor fôlego (artigos) trataram tangencialmente do 

tema, uma vez que abordaram a criação da ABDE, a realização do congresso da entidade em 

1945 e as disputas pelo seu comando, tendo como recorte histórico o período de 1941 a 1949, 

portanto, anterior ao evento de Goiânia. Esses trabalhos, segundo a ordem cronológica em que 

foram publicados: Associação Brasileira de Escritores: dinâmica de uma disputa, de Ana 

Amélia de M. C. de Melo, que apareceu em 2011; e Hamlet acabará Narciso? A Associação 

Brasileira de Escritores de 1941-1945, de Ana Paula Palamartchuk, de 2013.  

Na pesquisa bibliográfica empreendida, encontraram-se referências ao Congresso de 

Goiânia em duas obras não acadêmicas do início da década de 60. A primeira, de 1963, uma 

compilação de ensaios de Astrojildo Pereira (1890-1965), e que foi um dos fundadores do 

Partido Comunista do Brasil (PCB), em 1922. Pereira possuía grande trânsito no meio da 

intelectualidade brasileira, devido a sua posição de respeitado crítico literário. Na sua obra 
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Crítica impura dedica um dos artigos para analisar os Congressos de Escritores e destina boa 

parte do texto para refletir sobre o conclave de Goiânia, mais precisamente, as páginas 305 e 

306. Outra obra que tratou dessa temática foi a do professor, poeta e crítico literário goiano, 

radicado no Rio de Janeiro, Gilberto Mendonça Teles, que publicou em 1964 o estudo e 

antologia A poesia em Goiás, pela UFG. Teles dedicou as páginas 159 e 160 para destacar a 

importância do evento para o avanço do modernismo no Estado. 

Também abordou esse tema o professor e artista plástico Amaury Menezes (1998), 

na sua obra Da caverna ao museu: dicionário das artes plásticas em Goiás. O autor, que foi o 

primeiro diretor do Museu de Arte de Goiânia (MAG), informou em entrevista ao 

pesquisador, que visitou a Exposição Comemorativa ao I Congresso Nacional de Intelectuais. 

Menezes destinou três páginas da sua obra para analisar o evento (p. 43-45). 

Aqui a edição de 1963 da obra de Astrojildo Pereira, uma coletânea de artigos e 

ensaios que escreveu para jornais e revistas, que reflete a sua longa militância na imprensa 

brasileira no século XX. 

 

Figura 20- Fac-símile do livro Crítica Impura de Astrojildo Pereira, de 1963 

 
Fonte: Obra do acervo do autor 

 

A Edição de 1964 da obra de Gilberto Mendonça Teles, que destacou a importância 

do I Congresso Brasileiro de Escritores para reafirmar o modernismo no Estado de Goiás. 
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Figura 21 - Fac-símile do livro A Poesia em Goiás, de Gilberto Mendonça Teles, de 1964 

 
Fonte: Obra do acervo do autor 

 

A obra do professor e artista plástico Amaury Menezes, de 1989, referência para os 

estudos das artes plásticas de Goiás, abordou o I Congresso Nacional de Intelectuais e sua 

importância para a cultura do Estado. 

 

Figura 22 - Fac-símile do livro Da caverna ao museu: dicionário das artes plásticas em Goiás, de 

Amaury Menezes (1989) 

 
Fonte: Obra do acervo do autor 
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A pesquisa exploratória de documentos sobre o I Congresso de Goiânia identificou 

revistas e jornais da época, que noticiaram a realização do evento, inclusive veículos da 

grande imprensa do eixo Rio-São Paulo (analisados no capítulo anterior). O Diário de 

Notícias (DN) foi o único, dos jornais independentes de grande circulação, que fez uma 

cobertura extensa do I Congresso.  

 

Figura 23 - Fac-símile da edição do Diário de Notícias que faz um balanço do I Congresso 

Nacional de Intelectuais 

 
Fonte: Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional (Diário de Notícias, 7-03-1954, p. 2ª.  do 

Suplemento Literário) 
 

A imprensa partidária ligada ao PCB, que era muito ativa (jornais Imprensa Popular 

e Voz Operária; e as Revistas Fundamentos e Horizonte) deram destaque para o evento. Além 
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destas, a revista Sul, do grupo de modernistas de Santa Catarina. E, ainda, os jornais locais de 

Goiânia: Folha de Goiaz e O Popular. Ambos noticiaram diariamente o evento, 

acompanhando os debates que foram realizados e publicando entrevistas com os intelectuais 

de maior destaque. 

 

Figura 24 - O jornal ligado ao PCB, Imprensa Popular registrou, com destaque, a aberturado I 

Congresso de Intelectuais em Goiânia 

 
Fonte: Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional (Imprensa Popular, 14-02-1954, Capa) 
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Figura 25 – Página dupla do jornal do PCB Voz Operária repercutindo a realização do I 

Congresso Nacional de Intelectuais 

 
Fonte: Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional (Voz Operária, 27-02-1954, p. 6-7) 

 

À época, na primeira metade da década de 50, o jornal líder em Goiânia era a Folha de 

Goiaz, que fazia parte do maior grupo de comunicação do país, os Diários Associados, 

comandados por Assis Chateaubriand. 

 

Figura 26 - Fac-Símile de uma das edições do jornal Folha de Goiaz – 13/02/1954 

 
Fonte: Acervo do Instituto Histórico e Geográfico de Goiás (IHGG) 
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O jornal O Popular, outro importante diário da época, também fez ampla cobertura 

do evento de intelectuais em Goiânia. 

 

Figura 27-Fac-símile da edição do jornal O Popular de 19-02-1954, com quatro matérias na capa 

sobre o I Congresso Nacional de Intelectuais 

 
Fonte: Acervo Digital do Museu de Arte de Goiânia (MAG) 

 

A pesquisa pelos meios eletrônicos foi de grande relevância em decorrência do 

volume de informações armazenadas extraídas de endereços disponíveis em homepages e 

sites. Dessa forma, utilizou-se de palavras-chave (tais como: Congresso de Escritores da 

ABDE, I Congresso Nacional de Escritores de Goiânia, Congresso de Intelectuais Brasileiros, 

Encontro de Intelectuais do Brasil, Exposição Nacional de Artes Plásticas etc.). Com isso, foi 

possível acessar artigos, jornais, revistas, fotos do evento, documentos, dissertações e teses 

sobre o objeto pesquisado. Havia a preocupação, durante a pesquisa exploratória, de descartar 

as fontes sem caráter científico, por meio de uma triagem rigorosa. 

Curioso o caminho que foi percorrido para identificar as resoluções finais do 

Congresso de Goiânia. Ao fazer a pesquisa eletrônica no Google com a palavra-chave 
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―Exposição Nacional de Artes Plásticas de Goiânia‖ o pesquisador foi direcionado para a 

página do Museu de Arte de Houston. Lá estavam registradas seis páginas da revista Sul, do 

grupo de modernistas de Santa Catarina, que participou do evento de Goiânia e publicou um 

Caderno Especial com as resoluções do evento de Goiânia. Também informava que o acervo 

da revista se encontrava na Biblioteca do Instituto de Estudos Brasileiros da USP.  

 

Figura 28 – Fac-símile da página de acesso ao Museu de Houston com documento digitalizado da 

Revista Sul sobre o I Congresso Nacional de Intelectuais 

 
Fonte: Página online do Museu de Houston 
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Em seguida, o pesquisador fez contato com a Biblioteca do IEB (Instituto de Estudos 

Brasileiros, da USP), que confirmou a existência do material. Alguns dias depois, o IEB 

enviou o arquivo eletrônico das páginas 27 a 66 da revista Sul (No. 22, Ano VII, Julho de 

1954), na qual havia uma extensa cobertura do I Congresso Nacional de Intelectuais de 

Goiânia, incluindo todas as resoluções. Ainda assim, pela importância dessa publicação o 

pesquisador procurou meios de adquirir um exemplo físico. Isso foi possível por intermédio 

da Estante Virtual, o que foi concretizado no dia 14 de julho de 2017, na Livraria Incunábulo, 

de São Paulo (SP).  

 

Figura 29- Fac-símile da capa da revista Sul, dos modernistas de Santa Catarina, que publicou 

as resoluções do I Congresso Nacional de Intelectuais 

 
Fonte: Revista SUL (No. 22, julho de 1954, Capa) 

 

A etapa seguinte foi o contato com a Fundação Casa de Jorge Amado para verificar 

se estavam disponíveis documentos sobre a participação de Jorge Amado no Congresso de 

Goiânia, uma vez que o autor baiano foi um dos organizadores do evento. Também com 

muita presteza, alguns dias após o contato do pesquisador, enviaram a edição n. 27, de março-

abril de 1954, da revista Horizonte, do Clube de Gravura de Porto Alegre, com Jorge Amado 

na capa e mais as páginas internas de 35 a 71 digitalizadas. O fac-símile da capa foi 

reproduzida no item anterior deste trabalho. 
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Outro local pesquisado foi o Museu de Arte de Goiânia (MAG), em agosto de 2017. 

O museu franqueou o acervo digital com as matérias do jornal O Popular sobre o Congresso 

de Intelectuais e, ainda, o arquivo digital do Catálogo da Exposição comemorativa ao I 

Congresso Nacional de Intelectuais de Goiânia, bem como o cartaz de divulgação da Mostra, 

além de permitir a reprodução das dez obras que estão sob a sua guarda e que compuseram a I 

Exposição Nacional de Artes Plásticas, evento paralelo ao Congresso de Intelectuais, que 

reuniu alguns dos nomes mais expressivas das artes plásticas do Brasil. Esse acervo do MAG 

foi doado pela então UCG (hoje PUC-GO) e contempla obras de Carlos Scliar, Glauco 

Rodrigues, Mário Gruber, Carlos Werneck, Glênio Bianchetti, Guido Viaro, Inimá de Paula e 

Ionaldo.  

 

Figura 30 - Fac-símile do Cartaz de divulgação da Exposição comemorativa do 1º. Congresso 

Nacional de Intelectuais (1954) 

 
Fonte: Acervo do Museu de Arte de Goiânia (MAG) 
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Figura 31- Fac-símile da capa e contracapa do catálogo da Exposição Nacional de Artes Plásticas 

 
Fonte: Arquivo digital do Museu de Arte de Goiânia (MAG) 

 

 

4.2 ICONOGRAFIA DO EVENTO 

 

Na pesquisa realizada, que precisa ser aprofundada para obter mais material 

histórico, também foram identificadas fotos históricas que documentaram o I Congresso 

Nacional de Intelectuais. Este material iconográfico foi pesquisado no acervo do MIS e do 

Instituto Histórico e Geográfico, onde se encontra o acervo da professora Amália Hermano, 

que foi uma das principais organizadoras, junto com Jorge Amado, do evento de intelectuais. 

Algumas peças desta iconografia podem ser visualizadas a seguir: 
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Figura 32–Profa. Amália Hermano, Regina Lacerda, Frei Nazareno Confaloni e Jorge Amado 

(da esquerda para a direita) durante o churrasco de confraternização dos intelectuais, no Horto 

Florestal 

 
Fonte: Acervo Amália Hermano do Instituto Histórico e Geográfico de GO 

 

 

Figura 33 - O poeta chileno Pablo Neruda e Frei Confaloni, em Goiânia, durante a Exposição 

Nacional de Artes Plásticas 

 
Fonte: Acervo do Museu de Imagem e do Som de Goiás 
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Figura 34 - Intelectuais e artistas no churrasco de confraternização do I Congresso Nacional de 

Intelectuais de Goiânia, que reuniu dezenas de intelectuais, entre os quais, (E/D) Regina Lacerda, 

Amália Hermano, Xavier Jr., Eli Brasiliense, Bernardo Élis, Violeta Metran e Frei Confaloni. 

 
Fonte: Acervo do Museu de Imagem e do Som de Goiás 

 

 

Figura 35  – Plenária do I Congresso Nacional de Intelectuais, reunida no Colégio Estadual de 

Goiás 

 
Fonte: Revista Horizonte, No. 27, março-abril de 1954, Porto Alegre (RS), p. 37. 

Foto original: Landau(tratada e retocada pelo autor da pesquisa). 
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Figura 36 – Recepção para os intelectuais no Palácio das Esmeraldas oferecida pelo governador 

Pedro Ludovico Teixeira 

 
Fonte: Reprodução da Revista Horizonte, No. 27, Março-Abril de 1954, Porto Alegre (RS), p. 38.  

Foto original: Landau (tratada e retocada pelo autor da pesquisa). 

 

 

 

Figura 37 – O transporte dos delegados para o I Congresso Nacional de Intelectuais também foi 

feito por carro utilitário 

 
Fonte: Revista Horizonte, No. 27, Março-Abril de 1954, Porto Alegre (RS), p. 48. 

Foto original: Landau (tratada e retocada pelo autor da pesquisa). 
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Figura 38 – Frei Nazareno Confaloni (ao centro) recepciona convidados durante a Exposição 

Nacional de Artes Plásticas 

. 

Fonte: Revista Horizonte, No. 27, Março-Abril de 1954, Porto Alegre (RS), p. 43. 

Foto Original: Landau (tratada e retocada pelo autor da pesquisa). 

 

 

 

Figura 39 – A folclorista Margot Loyola posa junto aos catireiros de Itaberaí, que fizeram 

apresentação para os participantes do I Congresso de Intelectuais 

 
Fonte: Revista Horizonte, No. 27, Março-Abril de 1954, Porto Alegre (RS), p. 39. 

Foto original: Landau (tratada e retocada pelo autor da pesquisa).  
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Figura 40 – Aspecto do plenário, completamente lotado, no Colégio Estadual de Goiás, durante 

os trabalhos do I Congresso Nacional de Intelectuais 

 
Fonte: Revista SUL, No. 22, Julho de 1954, Florianópolis (SC), p. 40. 

Foto original: Landau (tratada e retocada pelo autor da pesquisa). 

 

 

Figura 41 – Delegados do I Congresso: cineasta Alberto Cavalcanti, e os diretores da Revista 

SUL, Aníbal Nunes Pires e Salim Miguel 

 
Fonte: Revista SUL, No. 22, Julho de 1954, Florianópolis (SC), p. 31. 

Foto original: Landau (tratada e retocada pelo autor da pesquisa). 

 

 



120 
 

Figura 42 – O poeta Pablo Neruda conversa com o Desembargador Henrique Fialho e o juiz 

Osni Duarte durante o I Congresso Nacional de Intelectuais 

 
Fonte: Revista SUL, No. 22, Julho de 1954, Florianópolis (SC), p. 51. 

Foto original: Landau (tratada e retocada pelo autor da pesquisa). 

 

 

 

Figura 43 – O poeta Pablo Neruda, ao microfone, lê um poema durante a abertura do 

ICongresso Nacional de Intelectuais, no dia 14 de fevereiro de 1954, no então Cine Teatro 

Goiânia, com uma faixa de defesa da Cultura Nacional 

 
Fonte: Revista SUL, No. 22, Julho de 1954, Florianópolis (SC), p. 40.  

 Foto original: Landau 
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4.3 ALÉM DAS APARÊNCIAS: ANÁLISE DO CONGRESSO 

 

 

O que desejavam os intelectuais que estiveram em Goiânia, cidade provinciana que 

havia sido inaugurada a menos de duas décadas? Talvez estivessem à procura do ―Brasil 

autêntico‖ (folclore e arte indígena) ou do ―Brasil profundo‖ (sertão inexplorado).Mas pelas 

deliberações do evento, grosso modo, externaram o desejo de unificar a categoria e de lutar 

por temas nacionais – no cinema, no teatro, na literatura, na música, entre outras áreas. 

Esta ―vocação pela unidade‖ sobre a qual se referiu Pécaut (1990) foi exercitada a 

exaustão durante o I Congresso Nacional de Intelectuais de Goiânia. Certamente por isso foi 

difícil identificar jargões típicos da esquerda e dos comunistas nas deliberações do evento. Na 

verdade, os redatores tiveram o cuidado de praticamente suprimi-los. Mas se as mensagens 

não estão explícitas, compõem o subterrâneo, o subtexto, as entrelinhas. 

Não havia nas deliberações do Congresso nenhuma referência nominal, por exemplo, 

ao governo Vargas (assim como também não havia no I Congresso de Escritores de 1945). Só 

que, em 1954, o presidente (Vargas) era alvo de oposição cerrada do PCB. Mas foi poupado 

no Congresso de Goiânia. Uma análise apressada poderia conduzir à conclusão de que se 

tratou de um evento apolítico. Ou neutro. Também não se identificou nenhuma referência à 

―luta pela Paz‖, que ficou caracterizada como bandeira dos comunistas. Não obstante, a 

defesa da ―cultura nacional‖ serviu de abrigo e guarda-chuva para todos os participantes. 

Diversos elementos presentes na conjuntura política naquele início de 1954 apontavam 

que o ano seria conturbado. Já na virada de 1953 o PCB lançou um documento que causou 

muita controvérsia. Tratava-se da Resolução do CC do PCB sobre a luta pela legalização do 

partido (VOZ OPERÁRIA, 27-02-1954, p. 7). A tática que defendia era de ―participar 

ativamente da campanha eleitoral e do próprio pleito, registrando candidatos‖ e  conquistar 

―postos eletivos para seus militantes e amigos‖. Além do que, anunciava que entraria com um 

requerimento no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para obter o seu registro legal e participar 

das eleições marcadas para aquele ano.  

A notícia, porém, desagradou os setores conservadores e anticomunistas. O ministro 

Edgar Costa, presidente do TSE, declarou que baixaria ―na época oportuna, instruções para 

impedir tal manobra, que evidentemente, se choca com a decisão que cassou o registro da 

agremiação extremista, e por conseguinte, negou-lhe direito de concorrer a cargos eletivos‖ 

(FOLHA DE GOIAZ, 23-01-1954, p.1). Na mesma matéria, o general Armando de Morais 
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Ancora informou que foi instaurado um inquérito policial ―para apurar as responsabilidades 

dos autores deste manifesto subversivo‖. 

Um mês depois, o Comunicado do PCB continuava repercutindo. Ao ser empossado 

como novo ministro da Guerra o general Zenóbio da Costa, em matéria intitulada Acima das 

competições e paixões o princípio da autoridade, declarou que ―não permitirá que os 

comunistas – que se acham infiltrados em vários setores da vida nacional – tramem contra as 

nossas instituições impunemente‖. E prometia ―[...] combater os comunistas resolutamente, 

certo de que, assim procedendo, estou defendendo a santidade dos nossos lares e a integridade 

da Pátria [...]‖ (O GLOBO, 25-2-1954, p. 2).  

A ascensão do general Zenóbio deve-se ao famoso ―Memorial dos Coronéis‖, que veio 

a público por volta de 20 de fevereiro de 1954. Nesse documento os militares alardeavam ―a 

deterioração das condições materiais e morais‖ da tropa, exigiam aumento salarial e 

denunciavam que estava se formando um ―perigoso ambiente de intranquilidade‖
58

. O 

Memorial levou a uma crise política que obrigou Getúlio a fazer duas alterações em seu 

Ministério: trocou o Ministro da Guerra (general Ciro do Espírito Santo Cardoso), e o 

Ministro do Trabalho (João Goulart). O gesto foi interpretado como uma concessão do 

presidente aos setores conservadores e anticomunistas
59

 Em meio a este pano de fundo 

aconteceu o I Congresso Nacional de Intelectuais, em Goiânia. 

 

 

4.4 TEORIA E PRÁTICA 

 

 

Retomando o primeiro capítulo desse trabalho, reportando-se a Gramsci e Chauí, 

especialmente o conceito de hegemonia, o entendimento aceito pelos estudiosos desse 

pensamento, confluiu para a luta pela conquista do consenso na sociedade, ainda que numa 

formulação simplificada. Enquanto questão central do pensamento gramsciano, constituiu-se 

uma estratégia visando alcançar uma mudança de patamar, tendo em vista a construção de 

uma sociedade superior – o socialismo. Em resumo: é quando o proletariado abandona a sua 

                                                             
58

Disponível em http://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/FatosImagens/ManifestoCoroneis - Acesso em 28-03-

2018. 
59

Ver a respeito em: NETO, Lira. Getúlio: da volta pela consagração popular ao suicídio (1945-1954. 1ª. Edição. 

São Paulo: Companhia das Letras, 2014. 



123 
 

visão corporativista, imediatista, e converte-se em classe nacional, abraçando as 

reivindicações mais gerais da sociedade.  

 A preocupação central dos intelectuais comunistas, demonstrada desde o lançamento 

do manifesto de convocação do I Congresso Nacional de Intelectuais, no final de 1953, foi 

romper o isolamento a que estavam relegados para inserirem-se no grande debate da cultura: a 

luta para ―preservar o caráter nacional de nossa cultura‖
60

. Nessa formulação, que agradava 

um espectro amplo de correntes de pensamento, está implícita, a ideologia nacionalista.   

Se havia, portanto, uma ―ameaça‖ ela era, sobretudo, externa. Identificar e lutar contra 

um inimigo ―externo‖ mobilizaria a coesão e a união dos iguais, dos próximos, dos 

compatriotas. Atiçaria um sentimento de autodefesa, mas também de responsabilidade pelo 

outro coletivo, que ainda não havia despertado para o problema que, embora ―real‖, não tinha 

sido percebido pelas ―grandes massas‖, que sofriam com os seus efeitos diários. Um prato 

cheio para a causa dos intelectuais que se posicionavam como os formuladores e condutores 

da ―nação rumo a seu destino‖ (PÉCAUT, 1990). 

Ao tocarem no ponto sensível da defesa da ―cultura nacional‖ os intelectuais 

comunistas tomaram a frente do grande debate cultural e abriram todo um leque de discussões 

que possibilitou a formatação de uma agenda ampla, que contemplava reflexões sobre 

literatura, música, cinema, teatro, rádio, folclore, artes plásticas, educação, ciência, questão 

indígena e até discriminação racional. ―Debatemos questões vitais de nossa cultura‖
61

  

exortaram na Resolução Central do Congresso. 

Astrojildo Pereira (1963), um dos principais formuladores da política dos comunistas 

para a área cultural, ao avaliar como um ―brilhante êxito‖ o Congresso de Goiânia, ressaltou 

os pontos que considerava os mais positivos: 

 

Seus debates, livres e ardentes, e sua resolução final unanimemente aprovada 

comprovam de maneira inequívoca o fato, cuja importância não é demais 

acentuar: a intelectualidade brasileira está interessada e unida, 

independentemente de outras considerações, nessa questão de defesa da 

cultura nacional (PEREIRA, 1963, p. 305). 

 

Chauí (1989, p. 90) recordou, reverberando Gramsci, que a hegemonia é a luta pela 

―visão de mundo‖, ou seja, a forma como os sujeitos sociais veem a si mesmos e como 

                                                             
60

Ver Manifesto de Convocação do Congresso de Intelectuais. Revista SUL, No. 22, Julho-1954, p.32. 
61 Ver no ANEXO (p. 143) a Mensagem aos intelectuais e ao povo brasileiro. Resolução central do Congresso 

lida em plenário pelo Padre Publio Callado, da delegação de Pernambuco, conforme publicado na Revista SUL, 

No. 22, Jul. 1954, Florianópolis, p. 35. 



124 
 

interpretam os acontecimentos ao seu derredor. Enfim, como produzem a cultura e são por ela 

impactados. Logo, seguindo o raciocínio de Chauí, quem detém a hegemonia é quem controla 

o poder. Daí a importância da ―resistência cultural‖ para abrir brechas no sistema 

hegemônico, uma vez que ―a hegemonia determina o modo como os sujeitos sociais se 

representam a si mesmo e uns aos outros‖ (CHAUI, 1989, p. 90). 

A ―resistência‖ a favor da ―cultura nacional‖ proposta pelos intelectuais, reunidos 

durante o I Congresso de Intelectuais de Goiânia era, em primeiro lugar, contra os que tudo 

―fazem para destruir sua fisionomia própria‖. O anticomunismo, típico da Guerra Fria, não 

permitia citar explicitamente, mas a advertência tinha endereço certo, principalmente, para os 

que comungavam ou simpatizavam com as ideias de esquerda: o ―imperialismo cultural norte-

americano‖. A subjugação e a dependência ficaram implícitas por intermédio da seguinte 

formulação: 

 

Vivemos num mundo dividido por uma longa e aflitiva tensão internacional, 

que tantos prejuízos tem causado a todos os povos, e ao nosso povo em 

particular, tão necessitado com [que] está de receber os benefícios culturais 

essenciais à verdadeira independência do país (REVISTA SUL, 1954, p. 36). 

 

Mas não se permitiram enveredar pelos caminhos da xenofobia, uma vez que 

defenderam dissipar ―todas as barreiras opostas ao contato entre os povos, e que ideias, 

homens e coisas possam circular livremente, de um país a outro‖ (REVISTA SUL, 1954, p. 

35). Queixaram-se da falta de reciprocidade nas trocas culturais e asseguraram que ―somente 

somos verdadeiramente universais mesmo e sobretudo [sic] quando somos profundamente 

nacionais‖ (REVISTA SUL, 1954, p. 35). A hegemonia da cultura norte-americana era 

colocada em cheque.  

São justamente esses embates contínuos que criam as possibilidades para o surgimento 

da contra-hegemonia, ou seja, de outro olhar alternativo, que também poderia ser visto como 

de ―resistência‖ contra o processo de interiorização e introjeção da cultura dominante. Aí 

entra a capacidade e a autoridade do intelectual de influir nas discussões para se conceber uma 

―visão de mundo‖ consentânea com os interesses das classes populares. Chauí (1989), 

interpretando Gramsci, acredita que, mesmo que a princípio a contra-hegemonia não possua 

uma ―deliberação prévia‖, pode vir a ―ser organizada de maneira sistemática para um combate 

na luta de classes‖ (CHAUÍ, 1989, p. 90). 

A ―Mensagem aos Intelectuais e ao Povo Brasileiro‖(HORIZONTE, 1954, p.41), 

resultado e síntese das discussões entabuladas no I Congresso Nacional de Intelectuais de 
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Goiânia, relembrou que todos deveriam se colocar na condição de ―brasileiros‖ e como tal 

procurar ―apreciar o que é nosso e fazer refletir, no Congresso, a fisionomia espiritual do 

nosso povo‖. Com esse espírito, solicitaram ―apoio para que os esforços comuns aqui 

iniciados possam enriquecer, ainda mais, o patrimônio cultural brasileiro‖ (HORIZONTE, 

1954, p.41).  

Para isso seria fundamental a atuação do ―intelectual orgânico‖, conforme a 

classificação de Gramsci, que é, sobretudo, um ―organizador‖, e como tal joga um papel 

importante na disputa pela hegemonia. Posto que, nos termos empregados por Chauí, a 

hegemonia ―não é forma de controle sócio-político nem de manipulação ou doutrinação, mas 

uma direção geral (política e cultural) da sociedade‖ (CHAUÍ, 1989, p. 90). Luta-se, sugere 

Chauí (1989, p. 90), contra as ―balizas invisíveis [que] são fincadas no solo histórico pela 

classe dominante de uma sociedade‖ (CHAUÍ,  1989,p. 90).  

Os ―intelectuais orgânicos‖ presentes ao I Congresso de Goiânia não se ativeram 

apenas às questões éticas e profissionais da categoria. Avançaram nas denúncias que ―afligem 

a intelectualidade brasileira‖, ao citarem a ―existência de várias leis de coerção impedindo a 

livre manifestação do pensamento‖ (REVISTA SUL, 1954, p. 36). E alertaram, ainda, sobre a 

existência de: ―Outras mais nocivas [que] vem sendo preparadas em silêncio‖(REVISTA 

SUL, 1954, p. 36).  

Atuando como verdadeiros porta-vozes da sociedade, os ―intelectuais orgânicos‖ 

externaram, num dos trechos mais contundentes e críticos da Mensagem aos Intelectuais e ao 

Povo Brasileiro, o diagnóstico sobre o momento político vivido pelo país, ao empreender a 

seguinte análise: 

 

Compreendemos que a defesa das liberdades democráticas e das garantias 

constitucionais é uma obrigação de todos os intelectuais brasileiros e 

estamos decididos a defender o nosso direito de pensar e de exprimir 

livremente o nosso pensamento com o mesmo ardor, a mesma coragem e o 

mesmo patriotismo dos nossos antepassados (REVISTA SUL, 1954, p. 36). 

 

No contexto do fascismo italiano, recorda Chauí (1989), o nacional-popular foi contra-

hegemônico na medida em que atuou como ―pontos de resistência popular‖ concebida como 

―prática intelectual deliberada de reinterpretação do passado nacional sob perspectiva 

popular‖ (CHAUÍ, 1989, p. 90). Ou seja, o resgate da memória nacional estava em 

consonância com a defesa do patrimônio construído e edificado pelas classes populares. 

Patrimônios que, no Brasil, conforme denunciaram os intelectuais, vinham sendo 

―impiedosamente destruídos, como aconteceu ultimamente com o velhíssimo Forte do 
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Buraco, em Pernambuco, relíquia do tempo dos holandeses (...)‖ (REVISTA SUL, 1954, p. 

46).Preocupada com atitudes como essa e numa visão antecipatória, a Comissão de História 

do Congresso recomendou o tombamento das seguintes cidades: ―Olinda, Vitória, Cidade de 

Goiás e São Luís do Maranhão‖ (REVISTA SUL, 1954, p. 46). Classificadas como ―cidades 

museu‖
62

.   

Existia, portanto, um sentido político quando se pleiteava o resgate da memória: 

colocavam-se em evidência as classes subalternas, na sua maneira própria de conceber o 

mundo. E, por isso, ressaltavam uma ―visão de mundo‖ em oposição às classes hegemônicas. 

Alguns exemplos evidenciaram essa postura assumida pelos congressistas: a defesa da música 

popular brasileira (a catira), a arte indígena (vide a capa do Catálogo da Exposição de 

Intelectuais com a boneca Karajá) e a ênfase no resgate das tradições folclóricas.  

O caráter contestatório, anti-hegemônico, do Congresso de Intelectuais, também pode 

ser apreendido, na simbologia representada pelas obras  da Exposição de Artes Plásticas, 

como foi percebido na análise de Borela (2010) quando analisou os seus aspectos estéticos: 

 

No catálogo, é a dimensão da ―busca de raízes‖ que deflagra a atenção 

empreendida por esse modernismo às tradições pré-capitalistas, pré-

modernas, ou, inclusive, pré-colombianas. Assim, é importante relembrar 

Ades (1997, p. 229) ao afirmar que a ―busca de raízes‖ acaba por produzir 

uma noção de mestiçagem como postura anticolonial e não se define por 

uma estética particular ou por uma ideia pré-articulada de experimentação. 

Trata-se, na verdade, oportunamente, de uma ―estética que se abre‖ a novas 

linguagens, que tem a prerrogativa de funcionarem em termos de 

significação no diverso e contraditório contexto latino-americano. Como 

―estética que se abre‖, é sempre uma busca, nesse caso por uma identidade 

cultural nacional ou regional a partir de uma investigação formal de caráter 

experimental (BORELA, 2010, p. 99) 

 

A pesquisadora também acrescentou uma leitura crítica sobre as peças de arte indígena 

que integraram a Exposição: 

 

Logo, parece-nos sintomática a recuperação da arte indígena em um contexto 

modernizador das artes em Goiás. Curado e Confaloni (responsáveis pelo 

convite e pelo catálogo) realizam o exercício criativo da apropriação e da 

ressignificação, trazendo uma experiência tradicional para fora de seu 

                                                             
62

Pela ordem cronológica, as cidades citadas que se transformaram em patrimônio histórico da humanidade, 

tombadas pelas UNESCO (Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura), foram: 

Olinda (PE), em 1982, São Luís (MA), em 1997, e a Cidade de Goiás (GO), em 2001. Portanto, das quatro 

citadas, a única que ainda não conseguiu o título foi Vitória(ES).Fonte: 

http://www.unesco.org/new/pt/brasilia/culture/world-heritage/list-of-world-heritage-in-brazil/ - acesso em 

30/03/2018. 
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contexto simbólico e, portanto, estetizando-a, valorizando-a como procura. 

Reconstituir as linhas das bonecas Karajás indica que um ―novo olhar sobre 

o passado‖, capaz de revelar em contexto urbano fragmentos da tradição 

desse lugar – aqui uma tradição visual indígena específica – especialmente 

figurativa, está motivado pela especulação estilística modernista: percepção 

evidente nos processos de simplificação de traços e contornos, na economia 

das linhas e cores do desenho, em um tom geral que pode ser lido como 

investigação timidamente cubo-futurista (BORELA, 2010, p. 99-100). 

 

A revisão histórica foi uma perspectiva, segundo a análise de Borela (2010, p. 101) 

conscientemente buscada pelo diretor da EGBA Luiz Curado, que estava imbuído da sua 

condição de intelectual brasileiro em busca de suas ―raízes‖. 

 

Assim, a ―busca de raízes‖, no modernismo goiano, expressa na Exposição 

do Congresso Nacional de Intelectuais, ao realizar o resgate e a valorização 

da arte figurativa Karajá, revela, sobretudo, a posição de Luiz Curado como 

um intelectual brasileiro que tem como objetivo ações de revisão histórica, 

ao mesmo tempo em que também insere mais diretamente os projetos 

estéticos dos artistas estrangeiros (que diferentemente de Curado já tinha 

uma prática artística contínua) em uma gramática voltada para a reflexão 

sobre uma identidade brasileira(BORELA, 2010, p. 100). 

 

Os critérios nessa questão (busca do passado e  de suas raízes), ao menos na visão dos 

comunistas, não consistia numa visão estática, rígida e saudosista. Astrojildo Pereira, um dos 

principais teóricos do PCB, na época, observou sobre o tema: ―Trata-se de defender tudo 

aquilo que é vivo, animado e fecundo em nossa cultura nacional, de sorte a elevá-la 

enriquecê-la cada vez mais com os melhores elementos próprios e alienígenas‖ (PEREIRA, 

1963, p. 306). Posto nesses termos, o autor os considera não apenas ―dinâmico e 

progressista‖, como também ―um critério científico, objetivo, o único portanto capaz de 

permitir a ação conjugada e unânime de odos os intelectuais honestos, sem exceção‖ 

(PEREIRA, 1963, p. 306). 

Os intelectuais brasileiros, segundo Pécaut (1990, p. 73), se arvoraram ―intérpretes da 

consciência e identidade nacional‖. Consideravam-se pertencentes à elite dirigente do país e 

como tal viam-se na condição de condutores das ―massas amorfas‖ e, portanto, estavam mais 

―preparados‖ e eram mais ―capazes‖ para direcionar, historicamente, o povo para obter os 

seus direitos de cidadania (PÉCAUT, 1990, p. 73). Seguindo essa trilha, registra Pécaut 

(1990), consideravam-se aptos a conduzir a nação rumo a seu destino. Como se sentiam acima 

das classes sociais, estavam vocacionados para atuar em prol da ―unidade nacional‖. 

Esse discurso da ―unidade‖, como se observou, esteve presente durante todo o tempo. 

O fantasma da divisão da categoria estava vivo na mente de todos. Era tudo o que queriam 
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evitar. Jorge Amado, no balanço que fez sobre o evento, reportou-se ao Congresso de 

Escritores de 1945, portanto, nove anos antes, realizado numa conjuntura de quase fim da 2ª. 

Grande Guerra em que a nação ansiava por democracia e liberdade, ainda sob o jugo do 

Estado Novo de Vargas: 

 

[...] pela primeira vez desde 1945, encontraram-se os intelectuais brasileiros 

dispostos a se entenderem e a se unirem, dispostos a deixar de lado tudo que 

pudesse separá-los e afastá-los uns dos outros, dispostos a tratar daquilo que a 

todos interessava e a encontrar uma plataforma única, unitária, que pudesse 

ser, de agora em diante, a bandeira de unidade e luta da grande massa de 

intelectuais brasileiros. O diálogo estabelecido em Goiânia foi o mais alto, 

digno e respeitoso de que se tem notícia e nossa vida cultural (AMADO, 

Imprensa Popular, Festa da Cultura em Goiânia, 10-03-1954, p. 3). 

 

Pécaut (1990), como foi assinalado no I Capítulo, observou que os intelectuais 

brasileiros tiveram historicamente dois pendores principais: pelo nacionalismo e pelo 

estatismo, na mesma linha do que propôs Micéli (1979). Daí porque, no Brasil, a cultura e a 

política sempre estiveram de mãos dadas como também havia sido apontado por Mota(1977). 

O que explica, também, o engajamento desses intelectuais, uns tantos flertando coma 

esquerda e outros tantos com a direita.  

A diversidade de concepções político-ideológicas e estéticas que marcou o I 

Congresso de Intelectuais foi outro ponto muito ressaltado pelos organizadores, como foi o 

caso de Jorge Amado, que na época era o presidente da Associação Brasileira de Escritores 

(ABDE)
63

: 

 

Ali estavam os homens mais diversos nas suas concepções estéticas, vindos 

dos mais distantes horizontes políticos e ideológicos, estavam padres 

católicos, escritores, artistas e cientistas comunistas, intelectuais sem nenhum 

partido, estavam liberais, professores protestantes, deputados de diferentes 

partidos, e estavam sobretudo os representantes mais qualificados de cada 

setor da vida intelectuais brasileira: da literatura, das artes plásticas, do 

cinema, do teatro, da ciência, das profissões liberais, das letras jurídicas, da 

radiodifusão, do folclore. Este encontro de Goiânia uniu assim, pelo elo da 

necessidade de defender as características da cultura nacional e buscar 

caminho para o seu desenvolvimento numa só e grande família, a esses 

homens tão diversos que formam a intelectualidade brasileira (IMPRENSA 

POPULAR, 10-03-1954, p.3).  

                                                             
63

À época a ABDE estava um tanto quanto esvaziada. Talvez por isso o cargo de presidente que exerceu seja 

muito pouco lembrado na sua biografia, tanto na ABL quanto na Fundação Casa de Jorge Amado. A propósito 

ver o seu extenso curriculum no site da Academia Brasileira de Letras (ABL) 

(http://www.academia.org.br/abl/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm%3Fsid%3D244/Curriculum), não consta que 

presidiu a ABDE, embora faça referência à sua participação no I Congresso Nacional de Intelectuais de Goiânia. 
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A avaliação de Jorge Amado, descontando-se certo tom panegírico, que considerou o I 

Congresso Nacional de Intelectuais uma ―Festa da Cultura‖, foi uma estratégia acertada dos 

intelectuais comunistas. E isso Jorge Amado explicitou no seu artigo, em que acusou ―eles‖ 

(os anticomunistas) de, ao longo dos anos, ―através de uma complicada rede de calúnias, de 

infâmias, de coação e de tentativas de compra, tentaram isolar e manter afastados da família 

intelectual brasileira os intelectuais comunistas [..]" (AMADO, 1954, p.3). Amado empregou, 

em seguida, um jogo retórico, ao dizer que os seus inimigos ―[...] veem-se agora isolados 

quando se processa a unidade de todos os intelectuais interessados na preservação e  no 

desenvolvimento da cultura nacional‖ (AMADO, 1954, p.3).   

A interseção entre política e cultura ficou mais evidente quando se têm em conta as 

diretivas que o PCB havia aprovado no seu ―Programa de Salvação Nacional‖, já analisado no 

Capítulo III, em que denuncia ―a crescente dominação do imperialismo norte-americano‖ 

(PROGRAMA..., 1954, p.3), que procurou ―liquidar as mais caras tradições de nosso povo e a 

cultura nacional‖, para isso, utilizando-se de instrumentos como a imprensa, o rádio, o 

cinema, a literatura e a arte. Lançado no final de 1953, o ―Programa‖ propunha a organização 

de uma ―ampla frente única, anti-feudal e patriótica‖.  

Na ―Mensagem aos Intelectuais e ao Povo Brasileiro‖ o apelo ao patriotismo perpassa 

todo o seu conteúdo, com fortes pinceladas de nacionalismo, mas apontando também que: 

―Restos da estrutura econômica e social do passado continuam impedindo o livre 

desenvolvimento das forças culturais e materiais do Brasil [...]‖ (REVISTA SUL, 1954, p. 

36). Nesse complexo amálgama é provável que o PCB estivesse ensaiando o lançamento das 

bases do chamado ―frentismo cultural‖ que, segundo Napolitano (2014, p. 41), iria marcar 

época na cultura brasileira, sobretudo de 1958-1968, período que ficou conhecido como de 

―hegemonia cultural da esquerda‖. 

Essa ―ampla frente única‖ do PCB era, também uma tentativa de sair do ―gueto‖ em 

que o partido se encontrava e representou uma inflexão na sua política radical da época do 

famoso ―Manifesto de Agosto‖ (1950), em que pregava a luta armada, que seria conduzida 

pela Frente Democrática de Libertação Nacional. O Manifesto, inclusive, inspirou a 

formação de dois grupos guerrilheiros: um em Paracatu, no Paraná, e o outro em Trombas-

Formoso, em Goiás (MORAES; VIANA, 1982, p. 121).O PCB, em 1954, lutava pela 

legalização da sigla, denunciava tentativas de golpe da direita e lutava pela ―Defesa da 

Constituição e das Liberdades Democráticas‖ (IMPRENSA POPULAR, 23-02-1954, p. 3). 
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Portanto, organizar um Congresso de Intelectuais, nos moldes do que foi realizado em 

Goiânia, se inseriu na planejada visão estratégica do PCB de procurar ampliar o seu leque de 

atuação, e por isso representou uma inflexão no seu recente dogmatismo, mas que viria se 

consolidar ainda mais depois da avalanche que foi a divulgação do Relatório do XX 

Congresso do PCUS, em 1954, que causou uma crise na esquerda em todo mundo. Ao apelar 

para os sentimentos patrióticos dessa categoria, o PCB avaliava que: ―A intelectualidade 

brasileira é profundamente atingida com a crescente colonização do país pelos Estados 

Unidos" (IMPRENSA POPULAR, 23-02-1954, p. 3). 

Numa época em que se cobrava o ―engajamento dos intelectuais‖, fora da sua ―torre de 

marfim‖, também se procurava saber quais eram as suas responsabilidades. Bobbio (1997, p. 

71) contribuiu com reflexões sobre essa questão:  

 

Compreende-se muito bem, por exemplo, que o problema crucial da 

responsabilidade dos intelectuais, sobre o qual já foram gastas tantas 

palavras vagas e apaixonadas, pode ter diversas soluções, ou mesmo 

nenhuma solução, segundo a ideia que fazemos a respeito do modo como 

aquilo que se pensa e se diz influi sobre o que se faz. Porém, precisamente 

porque nem todos se dão conta desta dificuldade, muitas discussões sobre o 

papel e sobre a responsabilidade dos intelectuais são conversas ao vento, são 

a manifestação (que também deve ser analisada com método) do prazer, ou 

talvez, mais da vontade, que os intelectuais têm de falar de si próprios 

(BOBBIO, 1997, p. 71).  

 

Pécaut acrescentou uma visão ainda mais crítica sobre a atuação dos intelectuais 

brasileiros nesses tempos de intenso engajamento político:  

 

Falavam enquanto ―Povo‖ e ―Nação‖, e se colocam em cena sob formas 

onde parecem dotados de onipotência: como demiurgos transformando, só 

por força de seu pensamento, o Povo em Nação e vice-versa; como 

portadores do ―projeto nacional‖ e como ―consciência‖ do povo; como 

prestidigitadores capazes de converter o desenvolvimento econômico em 

sujeito da história; como detentores das leis do real e como soberanos da 

utopia‖ (PÉCAULT, 1990, p. 179, grifos do autor).  

 

Napolitano (2014) acrescentou novos ingredientes no debate. Diferente dos 

pesquisadores que viam tudo relacionado ao nacional-popular como uma concessão ao 

populismo, ao reformismo e a uma falsa consciência revolucionária, o autor sugeriu uma 

revisão de foco e um novo olhar para as décadas de 50 e 60, pois segundo as suas palavras 

textuais: 
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A historiografia deve valorizar a historicidade e a experiência plural dos 

protagonistas e das múltiplas significações dos produtos culturais e artísticos 

gerados durante o período. Para tal, os paradigmas de análise construídos 

pelos protagonistas, e suas memórias, devem ser tomados como parte do 

objeto de análise, mas não como evidências inquestionáveis. O fato de não 

―fazer a revolução‖, como se dizia à época, não pode ser tomado como 

medida de análise da cultura engajada de esquerda, sob o risco de fazer 

entrar pela porta dos fundos o tão criticado determinismo da esfera política, 

ou econômica, sobre a cultura. (NAPOLITANO, 2014, p. 49) 

 

Num tempo de sonhos e utopias, de ―brasilidade revolucionária‖ (Ridenti, 2010) 

homens e mulheres desafiaram limites, imposições e preconceitos procurando exprimir por 

meio da arte uma identidade para si e para o país, expressa numa noção de criação coletiva, 

segundo a qual: ―Compartilhavam-se ideias e sentimentos de que estava em curso a revolução 

brasileira, na qual artistas e intelectuais deveriam engajar-se‖ (RIDENTI, 2010, p. 87). 

 

4.5 POLÍTICA CULTURAL 

 

 

A ―Carta do Tempo‖ escrita pelos intelectuais presentes a Goiânia naquele verão de 

1954 está consubstanciada nas resoluções aprovadas pelo conclave que são um esboço de uma 

política cultural que dá relevo e ―prefere chamar à luta um setor da sociedade civil rebelde (ou 

pelo menos, que deveria sê-lo) às imposições do Estado: os intelectuais‖ (FEIJÓ, 2001, p. 

224). Por essa razão, Feijó (2001, p. 225) entende que ―nas origens de uma política cultural, 

elaborada de acordo com as necessidades do contexto, o sujeito da ação política específica são 

os intelectuais [...]‖. 

Canclini (2005), citado por Rubim (2007, p. 201), conceituou (como visto na 

Introdução desse trabalho)  política cultural como: 

 

 [..]um conjunto de intervenções realizadas pelo Estado, as instituições civis 

e os grupos comunitários organizados a fim de orientar o desenvolvimento 

simbólico, satisfazer as necessidades culturais da popular e obter consenso 

para um tipo de ordem ou transformação social‖ (CANCLINI, 2005, 

p.78apud RUBIM, 2007, p. 102). 

 

Uma outra formulação sobre o conceito de política cultural foi fornecido por Simis 

(2010, p. 9), que também ajudou a pensar sobre o tema e colocar em perspectiva as 

deliberações do I Congresso Nacional de Intelectuais: 
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Entendo a política cultural como parte das políticas públicas. É verdade que 

a expressão política pública possui diversas conotações, mas aqui 

genericamente significa que se trata da escolha de diretrizes gerais, que tem 

uma ação, e estão direcionadas para o futuro, cuja responsabilidade é 

predominantemente de órgãos governamentais, os quais agem almejando o 

alcance do interesse público pelos melhores meios possíveis, que no nosso 

campo é a difusão e o acesso à cultura pelo cidadão(SIMIS, 2010, p.9). 

 

Essas linhas e balizas foram traçadas, seja na ―Mensagem aos Intelectuais e ao Povo 

Brasileiro‖, seja nas ―Recomendações‖ aprovadas pelos congressistas reunidos em Goiânia, 

no que tange às áreas de Literatura, Educação, Teatro, Música, Folclore, Cinema Brasileiro, 

Radiodifusão, Televisão, Artes Plásticas, entre outras. No conjunto dessas preocupações uma 

questão central se sobressai: democratizar o acesso aos bens simbólicos. Isso fica bem 

delineado por intermédio dessa assertiva: ―Devemos incorporar à nossa cultura milhões e 

milhões de brasileiros que não sabem ler nem escrever e tornar efetiva a adesão da escola 

primária e secundária gratuita como alicerce da formação cultural do povo‖ (REVISTA SUL, 

1954, p. 37). 

Alguns detratores do Congresso até quiseram colar nele  uma pecha: ―evento dos 

comunistas‖. No entanto, os participantes não foram ―manipulados‖, não eram ―marionetes‖, 

como avaliaram esses setores mais conservadores, alinhados ao anticomunismo. Tratou-se de 

uma análise reducionista, que procurou diminuir a importância do conclave, circunscrevendo-

o a linhas estreitas. Mas, ao mesmo tempo, não seria possível negar que foi influenciado por 

uma visão de esquerda, progressista, evidenciada na ―Mensagem aos Intelectuais e ao Povo 

Brasileiro‖ (REVISTA SUL, No. 22, Julho- 1954, p. 35-37). Precisamente por isso, o 

Encontro foi mais dinâmico, mais rico e mais nuançado. Enfim: mais diverso. Diversidade 

que contribuiu para que se criasse um ambiente mais arejado em meio à claustrofobia gerada 

pela bipolaridade da Guerra Fria. Daí fazer sentido a expressão usada no título do artigo de 

Jorge Amado, de avaliação do Congresso: ―Festa da Cultura em Goiânia‖ (IMPRENSA 

POPULAR, 10-03-1954, p. 3). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Visito os fatos, não te encontro. 

Onde te ocultas, precária síntese, 

penhor de meu sono, luz 

dormindo acesa na varanda? 

Miúdas certezas de empréstimo,  

nenhum beijo sobe ao ombro  

para contar-me a cidade  

dos homens completos. 

 

(DRUMMOND, Nosso Tempo, 1945) 

 

Não se constituiu objeto desse trabalho aprofundar o debate em torno de uma 

complexa temática, que conforme Napolitano lembrou (2014, p. 38), foi comum tanto à 

esquerda europeia do pós-guerra quanto à esquerda brasileira (esta sem a profundidade 

daquela). Os temas elencados por Napolitano foram:  

 

[...] os limites entre reflexão e crítica intelectual militante; as tensões entre arte 

e propaganda; o lugar da cultura no conjunto da chamada ―superestrutura‖ da 

sociedade; o papel da arte para a construção de uma consciência 

revolucionária e progressista; a relação entre o artista e o intelectual com o 

Partido (questão esta particularmente complexa no caso dos Partidos 

Comunistas altamente centralizados e burocratizados) (NAPOLITANO, 2014, 

p. 38). 

 

 O propósito desta pesquisa talvez tenha sido mais simples: colocar em evidência, seja 

para a academia, seja para a sociedade no geral, um evento que cumpriu um importante papel 

na cultura brasileira da primeira metade da década de 1950. O conclave, objeto desse estudo, 

poderia ter sido analisado por diferentes perspectivas dado as suas nuances, riqueza e 

complexidade. Certamente, os temas elencados por Napolitano também poderiam ser úteis 

para jogar mais luzes sobre o I Congresso Nacional de Intelectuais.  

 O esforço aqui empreendido concentrou-se em levantar bibliografia, documentos e 

arquivos que pudessem fornecer os elementos necessários para o estudo e a compreensão de 
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fatos históricos que não podem ser explicados e entendidos quando analisados simplesmente 

pelo prisma do acontecimento. Pois, retomando a metáfora do historiador francês Fernand 

Braudel, eventos isolados como esse nada contam. ―São como vagalumes numa noite escura, 

que acendem e apagam sem nunca iluminar totalmente o nosso passado‖ (SECCO, 2017). 

Portanto, era necessário ir além dos acontecimentos.  

 Consultando a teoria, revisitando conceito, confrontando fontes, foi possível colocar o 

I Congresso Nacional de Intelectuais sob uma perspectiva histórica que não se ateve apenas 

aos acontecimentos do trágico ano de 1954, que foi um divisor de águas para a história do 

Brasil Republicano no século XX. O breve ano de 1954 encerrou-se na madruga do dia 25 de 

agosto quando Getúlio, nos seus aposentos no Catete, apontou e disparou um tiro no coração. 

Abortou um novo golpe militar em marcha. Ou melhor, adiou por uma década.  

 Mas não foram apenas os acontecimentos de âmbito interno que contribuíram para 

eclipsar o I Congresso Nacional de Intelectuais. No front externo, dois anos depois, em 1956, 

veio à tona o relatório do XX Congresso do PCUS. Certezas foram dissolvidas, mitos foram 

demolidos, dogmas foram questionados. As esquerdas no mundo inteiro foram abaladas 

(OLIVEIRA, p. 4). Sinteticamente, esse panorama foi assim descrito: 

 

Entre os anos de 1956 e 1957, o Partido Comunista do Brasil (PCB) 

vivenciou uma dos momentos mais conturbados da sua história: em fevereiro 

de 1956, Nikita Kruschev, sucessor de Stalin, divulgou no XX Congresso do 

Partido Comunista Soviético (PUCS), um "relatório secreto" denunciando os 

crimes de ex-líder soviético, os desvios ocasionados pelo culto da 

personalidade e as práticas autoritárias dentro e fora do partido. Esse evento 

representou um momento de inflexão no movimento comunista 

internacional. Os partidos comunistas passaram por um processo de 

autocrítica e reflexão sobre o legado stalinista. No Brasil, embora mais tarde, 

os comunistas debateram, através da imprensa, as questões lançadas pelo XX 

Congresso do PCUS (OLIVEIRA, 2013, p. 4).  
 

No Brasil, o PCB sofreu acentuadas defecções, especialmente, entre os intelectuais. A 

baixa mais proeminente no campo cultural foi a de Jorge Amado, que em 1955, um ano 

depois do I Congresso de Goiânia, abandou a militância partidária para dedicar-se 

exclusivamente à literatura. Mas, também, havia perdido o ardor de militante, logo ele, 

responsável pela Comissão de Cultura do PCB, ganhador do Prêmio Stálin, da Paz (1951). 

Amado viria, anos depois, se debruçar sobre esse período e registrar: 

 

Teorias, ideologias – teorias ditas científicas, ideologias consideradas de 

pureza incontestável – que seduziram intelectuais, mobilizaram multidões, 

massas populares, comandavam lutas, revoltas, guerras em nome da 
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felicidade do homem, dividiram o mundo em dois, um bom, um ruim se 

revelam falsas, pérfidas, limitadoras: conduziram à opressão e não à 

liberdade e à fartura. Proletários de todos os países, perdoai-nos!, lia-se na 

faixa conduzida pelos moscovitas na Praça Vermelha durante o desfile de 

um 7 de novembro recente (AMADO, 2006, p. 10). 
  

O II Congresso Nacional de Intelectuais, conforme havia sido proposto pelo 

Congresso de Goiânia, não se realizou por conta de todos os eventos que se sucederam. Mas a 

unidade dos intelectuais esta, sim, veio no ano de 1958, quando ocorreu a fusão da Sociedade 

Paulista de Escritores (SPE), que congregava os escritores da corrente mais liberal, com a 

ABDE, que era controlada pelos comunistas. Da fusão das duas entidades nasceu a União 

Brasileira de Escritores (UBE). Para presidi-la foi eleito um intelectual que foi protagonista 

do I Congresso Brasileiro de Escritores, realizado em São Paulo, em 1945: Sérgio Milliet. 

Seria correto afirmar que o fruto da unidade plantado em Goiânia finalmente desabrochou? 

Quase uma década depois, percebendo os riscos que a democracia corria no Brasil, 

verificou-se uma nova união dos intelectuais: foi criado o Comando dos Trabalhadores 

Intelectuais (CTI), liderado pelo editor Ênio Silveira. O objetivo era formar uma ―frente única 

com as forças populares em defesa das liberdades democráticas‖
64

.O documento de fundação, 

datado de 7 de outubro de 1963, foi assinado por centenas de intelectuais, entre os quais 

figurava o nome de Jorge Amado. Mas, além de Amado, muitos outros que estiveram em 

Goiânia, tais como Edson Carneiro, Osni Duarte Pereira, Djanira e Carlos Scliar
65

. O apelo à 

unidade das forças progressistas se fez ouvir mais uma vez. O Comando, porém, teve vida 

breve. O Golpe de 1964 interrompeu a sua atuação. 

Outra semente plantada na capital foi o Museu de Arte de Goiânia (MAG). Os artistas 

que participaram da Exposição Nacional de Artes Plásticas doaram as suas obras para o 

Museu, que segundo a recomendação aprovada e encaminhada ―às autoridades competentes‖ 

na cidade de Goiânia deveria se chamar ―Museu Veiga Valle‖. A proposta geral era de fosse 

criada uma galeria de arte contemporânea e de arte popular em cada local onde fosse realizado 

um novo congresso, que seria composto pelas obras dos artistas plásticos que estivessem 

presentes (Revista SUL, 1954, p. 44).  

O I Congresso Nacional de Intelectuais também deixou um expressivo legado para a 

cultura goiana na medida em que introjetou as concepções do modernismo nos meios 

                                                             
64

 Disponível em http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-tematico/comando-dos-trabalhadores-

intelectuais. Acesso em 30/03/2018. 
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artísticos locais questionando os fundamentos estéticos tradicionais, até então dominantes 

num Estado isolado, geograficamente e culturalmente (MENEZES, 1998, p. 43). Havia, nas 

palavras de Menezes um ―[...] clima de renascimento e renovação, desejando conhecer o que 

se fazia lá fora e tentando mostrar uma face mais contemporânea do Estado [...]‖ (MENEZES, 

1998, p. 43). 

O impacto dessas novas ideias apontou possibilidades artísticas ainda não exploradas e 

novas veredas para a cultura. Esse intercâmbio se processou por intermédio das questões 

seminais que incomodavam os intelectuais brasileiros.  Goya (2015) sintetizou o temário do 

evento:  

 

[...] a defesa da cultura, da indústria editorial e gráfica, o estímulo ao 

comércio de livros e publicações periódicas, a defesa da literatura infanto-

juvenil, além de encaminhamentos para a extinção do analfabetismo, 

gratuidade e democratização do ensino, dotação orçamentária para fins 

culturais, estímulo à pesquisa científica, desenvolvimento das ciências 

aplicadas, liberdade de criação e de escrita, liberdade de associação cultural 

e profissional, melhoria das condições de vida e do trabalho intelectual, 

intensificação dos intercâmbios culturais e das relações culturais com os 

demais povos de forma recíproca (GOYA, 2015). 

 

As vozes dos intelectuais do trágico ano de 1954 ainda ecoam até os nossos dias, 

porque também ressoam os versos que Neruda proferiu no Cine Teatro Goiânia, na noite de 

domingo, 14 de fevereiro de 1954: 

 

Neruda, quando lê os seus versos, se transfigura e a sua voz não é só uma voz 

metálica, sonora, triste ou macia é, antes de tudo, a voz da natureza. E a voz da 

natureza é a poesia. É a cidade, a rua, o campo, o mar, a terra; o céu. É o 

mundo. Sua voz é a paz, o amor, a inocência. É a infância. E todo o seu 

tesouro poético vem de lá. No fundo do quintal de sua residência, mãos 

inocentes  acenaram do outro lado da cerca, para sua meninice plena de 

ternuras. Desde então ele acompanha pelo mundo  o voo dessas pequeninas 

asas branca e, resultado, sua poesia é a voz das coisas todas [...] Ensinou-me 

Neruda que a poesia está em tudo que tocamos, em tudo quanto vemos, em 

tudo quanto existe e o maior sacrilégio dos homens é negarem ou não 

permitirem que a criança viva intensamente a sua infância (PIRES, 1954, p. 

1). 

 

A memória e o legado do I Congresso Nacional de Intelectuais permanecem vivos 

porque não se apaga a história, por mais que se tente reescrevê-la ao gosto dos poderosos de 

plantão. Porque: ―Eles passarão...eu passarinho!‖ (QUINTANA, 2005, p. 257). 
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RESOLUÇÃO CENTRAL DO I CONGRESSO NACIONAL DE 

INTELECTUAIS 

 

Lida em plenário pelo Padre Publio Callado, da Delegação de Pernambuco, cujo título foi 

―Mensagem aos Intelectuais e ao Povo Brasileiro‖. 

―Nós, intelectuais brasileiros, participantes do Primeiro Congresso Nacional de Intelctuais, 

realizado num ambiente de mútua compreensão, de irrestrita liberdade de opinião e palavra, 

dirigimo-nos a todos os homens de cultura e a todo povo do Brasil. 

Ao enviar-lhes de Goiânia, nossa calorosa saudação, ao transmitir-lhes comovidamente, 

cheios de alegria pelo feliz resultado de nosso trabalho, as conclusões de nossos debates, 

solicitamos seu apoio para que os esforços comuns aqui iniciados possam enriquecer, ainda 

mais, o patrimônio cultural brasileiro. 

Debatemos questões vitais de todos os campos da cultura, com a participação de cientistas, 

educadores, escritores, músicos, cineastas, poetas, historiadores, médicos, juristas, sacerdotes, 

homens de teatro, artistas plásticos, arquitetos, engenheiros, estudantes universitários, 

jornalistas, folcloristas, radialistas, editores. 

Inspiradores tão somente na fidelidade à cultura nacional, unidos pelo mesmo sentimento de 

responsabilidade para com o Brasil, esforçamo-nos pôr ouvir todas as opiniões, recolher todos 

os depoimentos. Tivemos presente o exemplo dos fundadores de nossa cultura sem nos 

abandonarmos todavia a uma satisfação complacente ante as realizações do passado. Não nos 

intimidamos com as dificuldades a vencer a fim de que nossa cultura assuma a posição que 

lhe cabe entre as culturas do mundo. 

Procuramos, como brasileiros, apreciar o que é nosso e fazer refletir, no Congresso, a 

fisionomia espiritual do nosso povo. 

Não nos abandonamos, porém, a uma suficiência orgulhosa e estéril e reconhecemos que, se 

muito já demos e poderemos dar ainda à cultura universal, muito devemos às demais culturas 

nacionais.  

Desejamos que desapareçam todas as barreiras opostas ao contato entre os povos, e que 

idéias, homens e coisas possam circular livremente, de um país a outro. 

Compreendemos que somente somos verdadeiramente universais mesmo e sobretudo quando 

somos profundamente nacionais. Conservamo-nos fiéis às características de nossa cultura, 

repudiando as tentativas que se fazer para destruir sua fisionomia própria. 

Grandes são os obstáculos que apresenta o trabalho de preservação de nossa cultura. O povo 

brasileiro atravessa condições extremamente dolorosas, na sua existência física e espiritual. 

Restos da estrutura econômica e social do passado continuam impedindo o livre 

desenvolvimento das forças culturais e materiais do Brasil, debilitam a capacidade de 

mantermos uma posição de plena igualdade com países mais evoluídos. 

Vivemos num mundo dividido por uma longa e aflitiva tensão internacional, que tantos 

prejuízos tem causado a todos os povos, e ao nosso povo em particular, tão necessitado está 

de receber os benefícios culturais essenciais à verdadeira independência do país. 

Incentivando e promovendo o intercâmbio cultural, trabalhamos para que prevaleça um clima 

de confiança e de amizade entre todos os povos.  
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Nossos debates indicaram que, se possuímos um patrimônio cultural rico e suscetível de 

desenvolvimento fecundo, devemos velar para preservá-lo dos sérios perigos que o ameaçam. 

Debatemos os problemas éticos e profissionais que afligem a intelectualidade brasileira. 

Verificamos a existência de várias leis de coerção impedindo a livre manifestação do 

pensamento. Outras mais nocivas vêm sendo preparadas em silêncio. Compreendemos que a 

defesa das liberdades democráticas e das garantias constitucionais é uma obrigação de todos 

os  intelectuais brasileiros e estamos decididos a defender nosso direito de pensar e de 

exprimir livremente o nosso pensamento com o mesmo ardor, a mesma coragem e o mesmo 

patriotismo de nossos antepassados. 

Grandes são os obstáculos econômicos com que se defrontam os intelectuais brasileiros. A 

retribuição de nosso trabalho é quase sempre inadequada e duras condições de vida não nos 

permitem dedicar às atividades culturais o melhor de nossas forças. 

Meios de difusão tão necessários à cultura, como a imprensa e o rádio, são dominados quase 

inteiramente por interesses sensacionalistas e extra culturais. 

A maioria dos autores no Brasil não consegue editar suas obras literárias, científicas, musicais 

ou artísticas. Escultores, pintores e arquitetos não têm oportunidade de realizar obras de 

grande vulto que exprimem toda a força de seu talento e os anseios da coletividade brasileira. 

Os atores não dispõem de teatros e escolas dramáticas. A pesquisa científica, folclórica e dos 

demais elementos necessários à formação e ao estudo de nossa cultura é insuficiente, quasi 

[sic] sempre desvirtuada. O cinema, depois de êxitos magníficos, acha-se ameaçado de 

paralisação por falta de amparo e pela pressão de interesses contrários ao Brasil. Os 

educadores e médicos lutam com falta de meios materiais indispensáveis à realização de seus 

trabalhos.  

A cultura brasileira  necessita apoiar-se em sólidos e amplas bases de instrução pública. 

Devemos incorporar à nossa cultura milhões e milhões de brasileiros que não sabem ler nem 

escrever e tornar efetiva a adoção da escola primária e secundária gratuita como alicerce da 

formação cultura do povo. 

Após amplos debates aprovamos as seguintes resoluções que apresentamos a todos os 

intelectuais brasileiros com um ponto de partida para um trabalho permanente de 

congraçamento e difusão cultural: 

1) Afirmamos que o povo brasileiro possui uma cultura nacional característica e 

vigorosa, suscetível de desenvolvimento ilimitado, que deve ser preservada das 

influências desvirtuadoras que a ameaçam; 

2) Afirmamos que o intercâmbio cultural com todos os povos é um fator básico de 

enriquecimento da cultura brasileira, além de contribuir para criar relações amistosas 

entre todos os países e por isso deve ser cada vez mais intensificado, sem restrições ou 

discriminações; 

3) Afirmamos que a defesa das liberdades democráticas é condição indispensável ao 

desenvolvimento da cultura e repudiamos todas as leis que restringem as garantias 

democráticas; 

4) Reclamamos condições dignas de vida e meios materiais necessários à expressão e 

divulgação do pensamento e da cultura. 
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Este Congresso foi uma afirmação de nossa confiança no Brasil, das possibilidades que 

existem para que os intelectuais trabalhem juntos pela preservação e o crescimento da 

cultura nacional, - expressão do trabalho, da sensibilidade e das virtudes criadoras do 

nosso povo. 

E deste Congresso, que foi também uma festa e um triunfo para a cultura brasileira, 

lançamos um apelo a todos os intelectuais do país para que se irmanem com o mesmo 

espírito que inspirou o encontro de Goiânia, dando ao Brasil o que há de melhor em nosso 

coração e em nossa inteligência‖.  

Resolução 

O Primeiro Congresso Nacional de Intelectuais resolve: 

 Crear [sic] a Comissão Permanente do 1º. Congresso Nacional de Intelectuais, 

composta inicialmente pela Presidência e Secretaria do 1º. Congresso e com o direito 

de ampliar-se; 

 À Comissão Permanente compete levar à prática as resoluções e recomendações do 1º. 

Congresso e convocar um 2º. Congresso Nacional de Intelectuais no prazo de um a 

dois anos.  

(Transcrito da Revista SUL – No. 22, Julho de 1954, p. 35-37) 

 


