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RESUMO 
 

 

Esta dissertação consiste no estudo da categoria do “super-regionalismo” proposta por 

Antonio Candido em “Literatura e subdesenvolvimento” (1970). Investiga, ainda, a 

leitura crítica elaborada por Antonio Candido do romance Grande sertão: veredas (1956), 

de João Guimarães Rosa, especialmente em “O Homem dos Avessos” (1957) e “Jagunços 

mineiros, de Cláudio a Guimarães Rosa” (1970). Sugere-se, então, que a proposição 

teórica de Antonio Candido, associada à análise que elabora do romance rosiano, reitera 

hierarquias sociais e culturais que, por sua vez, veem-se perturbadas e mesmo 

questionadas pela obra de Guimarães Rosa.    

 

 

Palavras-chave: Antonio Candido; super-regionalismo; Grande sertão: veredas, de João 

Guimarães Rosa; humanização; subdesenvolvimento; dialética universal/particular.  

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

ABSTRACT 
 

This dissertation consists on a study of the “super-regionalism” category proposed by 

Antonio Candido on “Literatura e subdesenvolvimento” (1970). It also investigates the 

critical reading drafted by Antonio Candido of Guimarães Rosa’s novel Grande sertão: 

veredas (1956), specially in “O Homem dos Avessos” (1957) and “Jagunços mineiros de 

Cláudio a Guimarães Rosa” (1970). It is seggested, then, that Antonio Candido’s 

theoretical proposition, associated with the analysis he elaborates on Rosa’s novel, 

reaffirms social and cultural hierarchies that, in turn, are disturbed and even questioned 

by Guimarães Rosa’s work.  

 

Keywords: Antonio Candido; universal/particular dialetics; Grande sertão: veredas, by 

João Guimarães Rosa; humanization; underdevelopment; super-regionalism.  
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1. Introdução 

 

A ideia de desenvolvimento que se deseja alcançar hoje parece não se distanciar 

muito daquela que, no início do século XX, motivou o prefeito do Rio de Janeiro, Pereira 

Passos, a propor uma reforma urbanística que culminou na desapropriação dos mais 

pobres. Ou do admiravelmente grandioso projeto desenvolvimentista empenhado pelo 

Presidente Juscelino Kubitschek, que prometia fazer o Brasil avançar cinquenta anos em 

apenas cinco de governo e resultou na construção da Capital Federal no coração do 

semiárido – contraditoriamente, esta mesma promessa de desenvolvimento culminou no 

surgimento das cidades-satélites para onde foram os chamados “candangos” que 

ajudaram na construção da cidade.  

Na contramão do projeto desenvolvimentista e urbanizador, em 1956 emerge na 

cena literária nacional uma obra que perfura o concreto da urbanização, inundando as ruas 

com suas águas caudalosas: Grande sertão: veredas. O romance de Guimarães Rosa, 

centro do redemoinho em que se configura este trabalho, revela – no sentido primeiro de 

retirar o véu – um sertão de excessos, onde tudo é e não é, onde a verdade não se mostra 

no início nem no fim, mas, conforme conta Riobaldo, ela se mostra no meio da travessia. 

Romance de sabida complexidade, Grande sertão: veredas reúne uma extensa fortuna 

crítica, em que se encontram estudos voltados às mais diversas leituras. Por esse motivo, 

este trabalho não pretende se desgastar em uma compilação de críticas ao romance, o que 

seria demasiado dificultoso devido ao curto período de desenvolvimento desta pesquisa, 

mas tão somente apontar algumas dessas críticas como caminhos possíveis para se pensar 

a questão que provoca este redemoinho: quando falamos em “super-regionalismo” para 

referenciar a obra de Rosa, do que falamos?   

O cenário da ditadura civil-militar foi palco, em 1970, do ensaio “Literatura e 

subdesenvolvimento” de Antonio Candido. O ensaio, produzido em um período em que 

a maioria dos países latino-americanos presenciavam ditaduras, discute as condições de 

produção da literatura nos países da América Latina, de maneira que todo ele é 

atravessado pela consciência da condição de subdesenvolvimento, necessária, segundo o 

crítico, nesses países. Chamar de subdesenvolvimento o que os governos militares 

brasileiros preferiam chamar de “em desenvolvimento” (MOSER, 2016) para esconder a 

fenda social que aumentou durante a ditadura civil-militar no Brasil demonstra a força 

desse ensaio e por que ele ainda é frutífero. A categoria “super-regionalismo”, matéria 
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movente deste trabalho, aparece pela primeira vez neste ensaio, em que é associada por 

Candido “à consciência dilacerada do subdesenvolvimento” (CANDIDO, 1987, p.162). 

Daí o interesse em estudá-la: ao articulá-la à tomada de consciência em relação ao 

subdesenvolvimento, o crítico parece marcar um salto da categoria em direção a uma 

literatura universal, o que, conforme sustentamos neste trabalho, pressupõe o 

rebaixamento do dado local.  

Para além da contribuição de Antonio Candido para os estudos literários – 

incontestável se considerarmos que seus estudos são, até nossos dias, grande interesse de 

pesquisa –, é preciso reconhecer que seu modelo deve ser revisto, repensado – estranhado 

– uma vez que os pressupostos evolucionistas presentes em sua teoria – alguns dos quais 

serão discutidos mais detidamente ao longo deste trabalho – não podem ficar na sombra, 

propositalmente esquecidos para evitar indisposições com o legado de um crítico que, de 

consagrado, passou a imaculado, de modo que qualquer questionamento que coloque em 

jogo suas proposições corre o risco de ser confundido com uma depreciação de seu 

trabalho. Não é isso o que pretendemos. Este trabalho se configura como uma pesquisa 

que parte de diálogos com ensaios de Antonio Candido, revendo seus argumentos, para, 

assim, compreender em que pressupostos se sustenta a categoria “super-regionalismo” e, 

a partir disso, revisitar as críticas que o estudioso dirigiu a Grande sertão veredas.  

 

* 

 

O interesse pela pesquisa surgiu a partir dos questionamentos estimulados pela 

disciplina optativa de Teoria da Literatura VIII, “Relações interdisciplinares: Literatura, 

antropologia e Teoria Literária”, cursada durante o primeiro semestre de 2014 e 

ministrada por Anita Moraes, que propunha discussões acerca da presença da 

Antropologia nos estudos literários. Apesar de meu interesse pela presença de 

pressupostos antropológicos nos estudos literários, foi somente com a pesquisa realizada 

na Iniciação Científica, entre agosto de 2016 e julho de 2017, que pude aprofundar meus 

conhecimentos acerca da crítica de Antonio Candido e voltar minha atenção de forma 

mais detida a um romance brasileiro: Grande sertão: veredas (1956). A pesquisa de 

Iniciação Científica configurou-se como etapa inicial de um estudo que alcançou maior 

desenvolvimento nesta pesquisa de mestrado.  
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Embora no projeto de pesquisa realizado durante a Iniciação Científica meu 

objetivo fosse não somente compreender como, nas obras de Candido, crítica literária e 

estudos antropológicos convergem para um projeto de literatura e de nação, mas também 

investigar como seus pressupostos antropológicos se manifestam em sua crítica ao 

romance de Guimarães Rosa, permaneceram alguns questionamentos acerca do modelo 

teórico do crítico. O que é o universal? Qual o lugar de fala de quem o nomeia? Quem 

nomeia o rústico e o civilizado? Não subjaz a essas classificações certa relação de poder? 

Com o intuito de investigar essas questões, decidi, inicialmente, mobilizar um arcabouço 

teórico voltado, principalmente, à discussão da crise do paradigma de aposta na 

modernização, vigente no Brasil no decênio de 1950, presente tanto em Antonio Candido 

– Os parceiros do Rio Bonito – quanto em Guimarães Rosa – Grande sertão: veredas. 

No entanto, devido à necessidade de desenvolver uma vasta investigação discursiva e 

historiográfica acerca dos discursos em favor da modernização do país, que não caberia 

dentro do cronograma do Mestrado, debrucei-me sobre uma questão mais precisa, 

voltando-me agora, sobretudo, à investigação das dimensões políticas e econômicas que 

atravessam a categoria proposta por Antonio Candido para dar conta do romance de Rosa: 

super-regionalismo.  

 Nesse sentido, a fim de abarcar as dimensões que subjazem ao super-regionalismo, 

este trabalho se desdobrará em duas partes. A primeira, com o intuito de pensar o 

repertório mobilizado por Antonio Candido para a definição dessa categoria, direciona-

se a uma análise detida do ensaio “Literatura e subdesenvolvimento” (1970), articulando-

o a outros textos do crítico, como “Estímulos da criação literária” (1965) e “Literatura de 

dois gumes” (1966). A segunda, já voltada à obra de Guimarães Rosa, investiga 

incongruências entre a categoria proposta por Candido, suas críticas a Grande sertão: 

veredas e a obra literária. Para tanto, mobiliza-se um arcabouço teórico que busca abarcar 

algumas perspectivas que reiteram o posicionamento de Candido e outras contrárias a 

suas proposições. Ao longo de todo o percurso deste trabalho, o diálogo com estudos em 

Antropologia contribui como aparato teórico para fundamentar os questionamentos aos 

pressupostos evolucionistas presentes nos ensaios de Antonio Candido que discutimos. 

Destaca-se, também, o permanente diálogo com os trabalhos de Anita Moraes sobre o 

evolucionismo cultural em Antonio Candido, dos quais partimos para elaborar nossa 

própria problematização.  
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O capítulo inicial, dessa forma, dedica-se a investigar questões elementares para 

compreender o discurso de Candido em torno do super-regionalismo, como o estudioso 

constrói discursivamente essa categoria. Para tanto, partimos de dois caminhos, que se 

encontram para se tornar um. O primeiro busca perscrutar o super-regionalismo enquanto 

fenômeno de países em situação de subdesenvolvimento, cujos fatores político-

econômicos parecem incidir sobre essa categoria. Esta investigação parte do ensaio 

“Literatura e subdesenvolvimento” (1970) com o intuito de analisar criticamente suas 

dimensões a fim de compreender não somente como Candido constrói a categoria super-

regionalimo, mas, sobretudo, como ele pensa a literatura em países marcados pelo 

subdesenvolvimento. O segundo caminho, que retoma o anterior em diversos pontos – 

esta é uma característica deste trabalho que o transforma em redemoinho: retoma-se o 

ponto anterior para revesti-lo de novo propósito –, destina-se a analisar o que Candido 

chama de “função humanizadora da literatura” e subjaz ao super-regionalismo. Parte-se, 

assim, do ensaio “O direito à literatura”, em que o estudioso defende a democratização 

do acesso à literatura. Neste ensaio vemos a retomada de pressupostos evolucionistas e a 

coexistência de um “modelo pedagógico de democracia” e um “modelo performativo de 

democracia” (NATALI, 2006, p. 33). O par universal-particular, caro ao crítico desde 

Formação da literatura brasileira (1959), atravessa este trabalho em diversos momentos, 

uma vez que o consideramos fundamental para entender o elogio de Candido ao super-

regionalismo alcançado por Guimarães Rosa.  

Na segunda parte deste trabalho, voltamo-nos a Grande sertão veredas a fim de 

confrontá-lo com a crítica que Candido elabora em “O Homem dos Avessos” (1957) e 

“Jagunços mineiros de Claudio a Guimarães Rosa” (1970). Com o intuito de apontar que 

diferentes perspectivas atuam sobre o romance rosiano, trazemos olhares de outros 

críticos que estudaram o romance – alguns mais alinhados às críticas de Antonio Candido 

que outros. Devido a essa variedade de análises e à investigação proposta no capítulo 

primeiro deste estudo, pudemos identificar incongruências nas críticas do estudioso ao 

romance de Rosa.  

Este trabalho não tem a pretensão de se esgotar em si mesmo, mas antes aponta 

veredas que podem ser melhor exploradas em trabalhos futuros. O que se pretende realizar 

aqui é revelar aspectos do super-regionalismo que parecem, por vezes, encobertos pelo 

uso recorrente da categoria. Suas dimensões política e econômica, por exemplo, parecem 
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diminuídas em favor da universalidade da região. Neste estudo, sugerimos que a categoria 

super-regionalismo talvez não seja capaz de abarcar todo o excesso de Grande sertão 

veredas. Ou pode ser que até consiga por um lado, mas não sem antes enquadrá-la em 

uma genealogia regionalista. “Sertão: estes seus vazios. O senhor vá. Alguma coisa, ainda 

encontra” (GSV, p. 36)1.  

 

 

                                                 
1 ROSA, J. G. Grande Sertão: Veredas. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1994. Primeira edição: 1956. Todas 

as passagens desta obra serão indicadas pelas iniciais “GSV” do título, seguidas da página em que se 

encontra na edição supra. 
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2. As veias abertas de “Literatura e subdesenvolvimento” 

 

A pobreza não está escrita nos astros; o 

subdesenvolvimento não é fruto de um obscuro 

desígnio de Deus. As classes dominantes põem as 

barbas de molho, e ao mesmo tempo anunciam o 

inferno para todos. De certo modo, a direita tem 

razão quando se identifica com a tranquilidade e a 

ordem; é a ordem, de fato, da cotidiana 

humilhação das maiorias.  
Eduardo Galeano, As veias abertas da América 

Latina 
 

 

Em 1970, quando borbulhavam os debates acerca da condição de 

subdesenvolvimento dos países latino-americanos, Antonio Candido publica o ensaio 

“Literatura e subdesenvolvimento”, em que propunha, como evidencia na “Explicação” 

de A educação pela noite em 1986, expor “a correlação entre atraso cultural e produção 

literária na América Latina” (CANDIDO, 1987, p. 8) – perceba-se que, ao fazer uso do 

vocábulo “atraso” para se referir à cultura, o crítico parece propor que haveria um caráter 

evolutivo concernente a ela, uma vez que a latino-americana estaria em uma etapa anterior, 

atrasada em relação, comparativamente, à Europa – como pretendo argumentar mais 

adiante, em uma análise crítica do ensaio. A proposta de discutir a condição de 

subdesenvolvimento da América Latina coincide com o momento em que a maioria dos 

países latino-americanos passava por ditaduras e, no caso brasileiro, o termo 

“subdesenvolvimento” foi estrategicamente substituído pelas forças militares no poder 

por “em desenvolvimento”, termo que, se por um lado parecia aproximar o Brasil do 

sonho de se tornar um país desenvolvido, por outro, acobertava as desigualdades.  

O ensaio de Candido defende que, se na conclusão da Formação da literatura 

brasileira (1959) o sistema literário nacional estava formado – visto que um sistema 

literário articulado deveria ser constituído por obras que equilibrariam dado universal, 

que é da ordem da forma, advinda da Europa, e dado local, concernente à ordem da 

substância – aqui, sua condição é periclitante, já que Candido considera que as condições 

para que a literatura se consolide enquanto sistema simbólico se encontram em um 

momento de debilidade. Ou seja, se víamos na Formação o Brasil na condição de país 

jovem, que pretendia se constituir enquanto nação à maneira dos países europeus 

(inclusive, com um sistema literário já consolidado, maduro) – e, para isso, contava com 

escritores empenhados nesse processo –, em “Literatura e subdesenvolvimento” o Brasil 
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encara sua condição de país subdesenvolvido (assim como os outros países da América 

Latina) e, dessa forma, a literatura que se pretendia nacional, homogênea e integrada ao 

Ocidente na Formação, dá lugar a uma literatura condicionada por fatores articulados ao 

subdesenvolvimento.  

Para dar conta dessa condição, Candido acredita que o regionalismo seja uma “força 

estimulante”, “etapa necessária, que fez a literatura, sobretudo o romance e o conto, 

focalizar a realidade local” (CANDIDO, 1987, p. 159), como afirma em “Literatura e 

subdesenvolvimento”. Vejamos que o regionalismo é visto aqui como uma etapa, de 

modo que, embora necessário para focalizar a realidade local, principalmente nesse 

momento de consciência do subdesenvolvimento, deve ser superado, ultrapassado para 

dar lugar a uma literatura de cunho universal. Dessa forma, Candido acredita que a 

condição de subdesenvolvimento mantém vivo o regionalismo nos países 

subdesenvolvidos.  

A partir dessa necessidade que Candido enxerga de países latino-americanos 

passarem pela etapa do regionalismo, o crítico apresenta fases desse regionalismo na 

literatura brasileira, de maneira que considera ter havido um primeiro regionalismo 

durante o Romantismo, no século XIX, um segundo, já com uma consciência maior de 

“atraso” durante o regionalismo de 1930, e uma terceira fase, que constituiria um 

momento de “consciência dilacerada do subdesenvolvimento” (CANDIDO, 1987, p. 162), 

a que Candido chama “super-regionalista”, cujo maior expoente seria Guimarães Rosa. 

Interessa-nos especialmente a classificação da obra rosiana dentro do espectro do “super-

regionalismo”, pois isso parece supor a superação do regionalismo em benefício da 

universalidade que o crítico valoriza em Rosa, principalmente em Grande sertão veredas 

(1956), objeto de análise deste trabalho.   

Dessa forma, este capítulo se dedica a perscrutar a categoria de “super-

regionalismo”, uma vez que ela consiste, como podemos depreender da visão de Candido, 

na superação e no ultrapassamento do “exotismo” e do documental por técnicas que 

ofereçam “universalidade” à obra, conforme sugere o uso do termo “super”. Para tanto, 

buscaremos dar destaque a “Literatura e subdesenvolvimento” por considerar que este 

ensaio é fundamental para a compreensão do que o crítico considera ser uma literatura 

“super-regionalista” e, principalmente, como essa literatura se articula à condição de 

subdesenvolvimento.  



15 

 

 

 

2.1. A chuva que irriga e afunda 

 

Escrito em 1969 e publicado no ano seguinte, “Literatura e subdesenvolvimento” 

integra a terceira parte de A educação pela noite e outros ensaios (1987), livro que reúne 

ensaios de crítica literária e outros, como é o caso do ensaio que analisaremos neste 

capítulo, que se dedicam a pensar a atividade literária em caráter mais amplo, 

relacionando-a à esfera cultural. Em “Literatura e subdesenvolvimento”, a consciência 

acerca da condição de subdesenvolvimento vivenciada pelos países da América Latina é 

vista por Antonio Candido como um fator que interfere na produção das obras, pois, 

segundo aponta o crítico, é preciso desmascarar essa condição de países subdesenvolvidos. 

Para defender o seu posicionamento, no entanto, Candido se vale de pressupostos 

evolucionistas, ou seja, próprios de um “evolucionismo cultural” marcadamente 

oitocentista. Em sua perspectiva, a literatura produzida por escritores latino-americanos 

seria defasada, inferior ou atrasada em comparação às da Europa. O ensaio mostra, assim, 

a permanência desses pressupostos evolucionistas no modelo teórico do crítico, por isso, 

ao nos debruçarmos sobre ele, recorreremos a outros textos do autor a fim de elucidar a 

manutenção dessa perspectiva evolucionista em seus escritos.  

Antonio Candido abre o ensaio retomando a distinção proposta por Mário Vieira de 

Mello, para o caso brasileiro, entre “país novo” e “país subdesenvolvido”, que pode ser 

estendida, na visão de Candido, para toda a América Latina. À ideia de “país novo” 

estariam associados, na literatura, a exaltação do exótico, da natureza, o apego à pátria, o 

olhar para um futuro grandioso, enfim, um estado de euforia “herdado pelos intelectuais 

latino-americanos, que o transformaram em instrumentos de afirmação nacional e em 

justificativa ideológica” (CANDIDO, 1987, p. 141). Essa noção de “país novo” que 

Candido associa principalmente ao Romantismo parece ressoar os princípios que se 

manifestavam na Formação da literatura brasileira, quando a ideia de uma literatura que 

se consolidava em um país jovem parecia apontar para um futuro “de esperança quanto 

às possibilidades” (CANDIDO, 1987, p. 141).  

 Publicado pela primeira vez em 1959 – embora tenha sido elaborado 

principalmente entre 1945 e 1951 – Formação da Literatura Brasileira, de Antonio 

Candido, emerge como instrumento de estudo dos períodos considerados pelo autor como 

“decisivos” para a formação da literatura brasileira: o Arcadismo e o Romantismo. Nessa 
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obra, o crítico se propõe a discutir tanto o valor estético das obras literárias quanto a sua 

função na consolidação do sistema literário brasileiro, de maneira que seria possível 

perceber como fatores externos passam a integrar a composição interna das obras e como, 

paulatinamente, configura-se um sistema de obras.  

Mais que a consolidação de um sistema literário, Formação da literatura brasileira 

exprime também um projeto de nação, de modo que “a literatura contribuiu para a 

construção dum Brasil de que pudesse ser a expressão e meio privilegiado de construção” 

(BAPTISTA, 2004, p. 266). É esse projeto de nação que em parte norteia Candido a 

respeito dos momentos decisivos de formação da nossa literatura, conforme sugere Abel 

Barros Baptista:  

O próprio Brasil, pois, actua como princípio de formação: dele provém 

a definição da nova forma final e completa – madura –, como dele 

provém a direcção da maturação: a literatura persiste expressão do país, 

mas a formação acompanha a própria formação do país, expressão e ao 

mesmo tempo factor de construção nacional. 

O processo da formação só pode, pois, definir-se pelo seu telos – a 

configuração da literatura brasileira naquele equilíbrio de substância e 

forma na expressão do país – e descrever-se como sucessão de 

“momentos decisivos”, cuja delimitação retrospectiva é justamente 

possibilitada pela completude da maturidade. Não há, então, nenhum 

momento em que a literatura portuguesa se tornou brasileira, em que 

deixou de veicular a cultura do colonizador e passou a exprimir o novo 

país; há um processo de crescimento e maturação em direção a um 

estádio final que, uma vez atingido, se traduz em autonomia, 

independência, nova identidade. (BAPTISTA, 2004, pp. 271-272) 

 

Por esse motivo, a literatura brasileira não poderia ser uma reprodução de um 

“arbusto de segunda ordem do jardim das Musas” (CANDIDO, 2000a, p. 9) ou de outras 

literaturas europeias sem mutilar a si própria, tampouco voltar-se tanto a si mesma e a 

seus problemas locais que se tornaria escrava de sua condição de menoridade. Era preciso 

o equilíbrio entre o universal e o particular para fazer emergir essa literatura 

marcadamente brasileira. É, portanto, em torno do jogo dialético entre universal e 

particular que gira a tese da Formação, visto que a obra “procura estudar a formação da 

literatura brasileira como síntese de tendências universalistas e particularistas” 

(CANDIDO, 2000a, p. 23). Desse modo, somos levados a considerar que o Arcadismo 

foi um período em que prevaleceram as tendências universalistas, enquanto o 



17 

 

 

 

Romantismo se voltou às tendências particularistas. Vejamos mais a respeito da dicotomia 

universal/particular proposta por Candido:  

Sempre que se particularizou, como manifestação afetiva e descrição 

local, [a literatura] adquiriu, para nós, a expressividade que estabelece 

comunicação entre autores e leitores, sem a qual a arte não passa de 

experimentação de recursos técnicos. Neste livro, tentar-se-á mostrar o 

jogo dessas forças, universal e nacional, técnica e emocional, que a 

plasmaram como permanente mistura da tradição europeia e das 

descobertas do Brasil. Mistura do artesão neoclássico ao bardo 

romântico; duma arte de clareza e discernimento a uma “metafísica da 

confusão”, para dizer como um filósofo francês. (CANDIDO, 2000a, p. 

27) 

Parece se tratar aqui de um jogo em que de um lado se encontram o universal, a 

técnica e a tradição europeia e, do outro lado, o nacional, o emocional e as descobertas 

do Brasil. Assim, podemos pensar que Candido lida com a oposição entre forma e 

conteúdo atribuindo universalidade à primeira e particularidade ao segundo. 

Consequentemente, é o equilíbrio entre esses dois polos que resulta no valor estético de 

uma obra, ou seja, ela terá maior ou menor valor conforme maior ou menor for o equilíbrio 

entre universal e particular que ela apresentar (MORAES, 2015, pp. 37-41). Dito de outra 

maneira, “(...) a literatura brasileira forma-se adaptando, integrando, transformando, até 

atingir o telos inscrito no processo de maturação: o equilíbrio entre substância e forma de 

expressão do novo país” (BAPTISTA, 2004, p. 267).  

Com o Romantismo e o consequente advento do romance europeu, os escritores 

entram em contato com um gênero mais fluido e, por isso, mais receptivo às propostas 

românticas. De acordo com Candido, o grau de elaboração do romance articula-se à sua 

aproximação da realidade. Assim, quando muito colado ao real (de modo que este seja 

pouco elaborado), pode esbarrar no documental; quando muito afastado (uma vez que 

excessivamente elaborado), na poesia. O sucesso do gênero encontra-se, portanto, no grau 

de elaboração da realidade, apontando, preferencialmente, para o equilíbrio (MORAES, 

2015, pp. 60-68). O escritor, a partir de uma realidade primeira, bruta, elabora e 

transfigura o real, encaminhando o romance “para a descrição e o estudo das relações 

humanas em sociedade” (CANDIDO, 2000b, p.99). Esse gênero torna-se, dessa forma, o 

instrumento por meio do qual os escritores enxergam o Brasil e a partir do qual este é 

percebido:  

Enredos e tipos: eis o que terá a princípio; e até a maturidade de 

Machado de Assis não passará realmente muito além destes elementos 

básicos, a que se vai juntando a consciência cada vez mais apurada do 
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quadro geográfico e social. [...] Em todos [os escritores românticos], 

porém, ressalta a atenção ao meio, ao espaço geográfico e social onde 

a narrativa se desenvolve; e através desta corrente geral, o filete vivo e 

ardente da poesia alencariana, criando com o indianismo uma nova 

província para a sensibilidade e visão do país. (CANDIDO, 2000b, p. 

100)  
 

Quanto à matéria, o romance brasileiro nasceu regionalista e de 

costumes; ou melhor, pendeu desde cedo para a descrição dos tipos 

humanos e de formas de vida social nas cidades e no campo. 

(CANDIDO, 2000b, p. 101)  
 

Por isso mesmo, o nosso romance tem fome de espaço e uma ânsia 

topográfica de apalpar todo o país. [...] Assim, o que se vai formando e 

permanecendo na imaginação do leitor é um Brasil colorido e 

multiforme, que a criação artística sobrepõe à realidade geográfica e 

social. (CANDIDO, 2000b, p. 101) 

 
 

Percebemos, nesse sentido, que Candido aponta uma forte tendência romântica de 

recorrer à realidade local, o que o crítico identifica como tributária do nacionalismo, visto 

que “embora nem todas as suas manifestações concretas se enquadrassem nele, ele foi o 

espírito diretor que animava a atividade geral da literatura” (CANDIDO, 2000b, p. 15). 

Candido considera, dessa forma, que em países como o Brasil (países “novos”), o 

nacionalismo foi uma tomada de consciência, a afirmação do “próprio” contra o 

“imposto”, assim como o desmascaramento acerca da condição de subdesenvolvimento 

é a tomada de consciência necessária à América Latina nas décadas finais do século XX. 

A noção de “país novo” que o crítico articula a uma consciência amena de atraso parece, 

se pensarmos retrospectivamente, já estar delineada na Formação, uma vez que Candido 

considera que uma obra de alto valor estético seria capaz de aclimatar o dado universal à 

realidade local, de maneira a elucidar as particularidades do país por meio de uma forma 

universal – o romance, por exemplo. 

Em “O cânone como formação”, ensaio voltado à “teoria da literatura brasileira” 

pensada por Antonio Candido, Abel Barros Baptista, acerca do par universal-particular, 

considera que  

Se adoptarmos a dicotomia recorrente na historiografia literária 

brasileira, incluindo na versão candidiana, é forçoso reconhecer que, na 

definição de literatura, o “universal” (ou “geral”, ou “cosmopolita”) 

predomina necessariamente sobre o “local” – mesmo nos momentos de 

forte particularização.  

Como se compreende, esse predomínio não tem que ser percebido 

enquanto tal para produzir efeitos, o mais visível dos quais é certo 
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balanço fazendo suceder fases de pretensão universalizante a fases 

vincadamente localistas” (BAPTISTA, 2004, p. 266) 

 

É perceptível, assim, que, mesmo quando Candido valoriza no romance “a atenção 

ao meio, ao espaço geográfico e social onde a narrativa se desenvolve” (CANDIDO, 

2000b, p. 100), não o faz em tom de sobrepor o dado particular ao universal, já que 

considera que “o que se vai formando e permanecendo na imaginação do leitor é um 

Brasil colorido e multiforme, que a criação artística sobrepõe à realidade geográfica e 

social” (CANDIDO, 2000b, p. 101). A “criação artística”, como veremos nos próximos 

capítulos, é o que diferencia o super-regionalismo de Guimarães Rosa de uma “literatura 

de imaginação vasqueira” (CANDIDO, 1957, p. 294).  

Na Formação da literatura brasileira, Candido apresenta certo temor de que a 

nossa literatura não se consolide enquanto sistema simbólico, deixando o país refém do 

“atraso do meio” (CANDIDO, 2000b, p. 27) – lembremos que um sistema simbólico 

consolidado é capaz de produzir consciência ao fazer uso das formas de expressão 

adequadas. Para evitar, portanto, esse afastamento, a literatura possui papel central, pois 

é capaz de humanizar/civilizar na medida em que conscientiza a sociedade acerca da sua 

condição. O Romantismo, nesse sentido, tributário de uma tendência nacionalista, volta-

se à representação da realidade local, o que, para Candido, foi positivo na medida em que 

resultou em uma “tomada de consciência” (CANDIDO, 2000b, p. 15), necessária em 

países como o Brasil. 

Segundo João Hernesto Weber, em A nação e o paraíso (1997), para 

compreendermos a ideia de “nação” proposta pelo Candido2  da Formação, basta-nos 

“transladar a noção de ‘sistema’ para a realidade histórico-social, a que se integra a cultura 

(a literatura): a sua nação é aquela gerada pelo processo civilizatório ‘ilustrado’ a partir 

do século XVIII, a constituir um todo orgânico e funcional a partir da Independência” 

(WEBER, 1997, p. 109). Daí podemos concluir que a Formação é atravessada por um 

tipo de civilização3, ou processo civilizatório, que, também segundo Weber, “encontra na 

                                                 
2 Para João Camillo Penna, Antonio Candido pensa a nação como “um conjunto de conexões articuladas 

com a tradição da civilização”, o que “impede a existência externa de localismos, de “outros” (Gregório 

não existe, não existem escritoras mulheres na Formação, Machado é lido como um escritor “branco”, 

nunca se trata das populações nativas, somente de “índios”, entre aspas, as tradições pré-cabralinas não 

estão incluídas).” (PENNA, 2020, p. 163). 

3 Em As máscaras da civilização, Jean Starobinski sublinha o fato de que a palavra “civilização” é usada 

para se referir tanto ao processo fundamental da história quanto a uma etapa fundamental desse mesmo 
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noção de ‘sistema’ o seu veículo de expressão também ‘civilizado’” (WEBER, 1997, p. 

111). 

Em “Literatura e subdesenvolvimento”, contudo, a perspectiva de que, no Brasil, a 

literatura se consolidava articulada ao Ocidente cede espaço à ideia de que a euforia em 

relação ao futuro vista na Formação não tem lugar no presente (neste caso, trata-se de 

1970, quando o ensaio foi publicado, embora ainda seja uma discussão atual) devido 

justamente ao subdesenvolvimento. Se na Formação o sistema literário nacional estava 

formado, aqui ele está em condição de risco, pois são precárias, na perspectiva de Candido, 

as condições para a consolidação da literatura brasileira enquanto sistema simbólico 

(MORAES, 2015, pp. 119-137).   

Vejamos como Candido aborda essa mudança de perspectiva entre os dois 

momentos.  

Ora, dada esta ligação causal “terra bela – pátria grande”, não é difícil 

ver a repercussão que traria a consciência do subdesenvolvimento como 

mudança de perspectiva, que evidenciou a realidade dos solos pobres, 

das técnicas arcaicas, da miséria pasmosa das populações, da sua 

incultura paralisante. A visão que resulta é pessimista quanto ao 

presente e problemática quanto ao futuro, e o único resto de 

milenarismo da fase anterior talvez seja a confiança com que se admite 

que a remoção do imperialismo traria, por si só, a explosão do 

progresso. (CANDIDO, 1987, p. 142) 

 

A consciência acerca do subdesenvolvimento revelou um país de “solos pobres”, 

que ainda utiliza “técnicas arcaicas”, com uma população que vive em situação de 

“miséria pasmosa” e, principalmente, refém de uma “incultura paralisante”. A associação 

deste termo aos anteriores para comprovar a visão “pessimista quanto ao presente e 

problemática quanto ao futuro” parece trazer uma problemática em sua formulação, pois, 

ao articular fatores socioeconômicos como a miséria das populações a um fator cultural 

– a “incultura paralisante” –, Candido parece considerar desigualdade social e diferença 

cultural termos de igual valor, equivalentes. Ou seja, a pobreza dos países latino-

americanos estaria associada à falta de cultura, sendo que basta olharmos para a rica 

diversidade cultural da América Latina, que abrigou e, em certa medida, ainda abriga 

                                                 
processo, de maneira que o termo “civilização” passa a contrastar de forma antinômica com “um estado 

supostamente primeiro” (STAROBINSKI, 2001, p.16), que contemplaria a natureza, a selvageria, a barbárie.  
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populações indígenas as mais variadas4, para percebermos que a “incultura paralisante” 

apontada pelo crítico pode estar mais alinhada à percepção de uma cultura erudita, 

integrada ao Ocidente e aos moldes da cultura europeia. A Europa, na perspectiva 

evolucionista de Candido, é o modelo de civilização, o momento mais avançado a que o 

homem chegou em sua evolução, por isso, ao pensar as condições de produção de obras 

literárias na América Latina, o crítico o faz tendo alguns países da Europa como horizonte.  

Desigualdade social e diferença cultural misturam-se e se confundem no ensaio, 

culminando no que o crítico chama de “etapa folclórica de comunicação oral” 

(CANDIDO, 1987, p. 144), que estaria também associada à cultura de massa. Se 

retomarmos as considerações de Candido em Os parceiros do Rio Bonito (1964), vemos 

que o crítico, neste estudo desenvolvido entre os anos de 1948 e 1954, no município de 

Bofete, já pensava na integração do caipira à sociedade urbana e nos problemas que uma 

transição brusca do meio rural para o meio urbano poderia acarretar – levando os caipiras 

a passarem “a outro universo de cultura” (CANDIDO, 2010, p. 248). Para desenvolver 

sua pesquisa, Candido toma como ponto de apoio “o problema elementar da subsistência” 

(CANDIDO, 2010, p. 11), iniciando a discussão acerca do modo de vida do caipira a 

partir da análise de sua dieta.  

Para iniciar seu estudo, Candido considera que é preciso ter em mira “que certas 

culturas resolvem de maneira mais satisfatória que outras os problemas de ajuste ao meio 

e às transformações sociais, graças não só ao equipamento material como à organização 

adequada das relações” (CANDIDO, 2010, p. 32, grifos nossos). Se algumas culturas 

resolvem de maneira mais satisfatória que outras os problemas de ajuste ao meio e às 

transformações sociais, podemos considerar que subjaz a essa classificação uma 

hierarquia entre as culturas, que está articulada à dominação do homem em relação à 

natureza. Vejamos mais de perto as palavras do crítico:  

Sobretudo quando encaramos a obtenção dos meios de vida, 

observamos que algumas culturas não conseguem passar de um 

equilíbrio mínimo, mantido graças à exploração de recursos naturais 

                                                 
4 Sobre permanência de culturas indígenas e africanas, Mignolo faz um importante apontamento: 

“A partição imperial da África entre os países ocidentais no final do século XIX e início do século XX (o 

que provocou a Primeira Guerra Mundial) não substituiu o passado da África pelo passado da Europa 

Ocidental. Foi assim, também, na América do Sul: 500 anos de regimes coloniais por oficiais peninsulares 

e, desde os anos 1900, por elites de crioulos e mestiços, não apagaram a energia, a força e as memórias do 

passado indígena [...], assim como não foram apagadas as histórias e memórias das comunidades 

afrodescendentes no Brasil, na Colômbia, no Equador, na Venezuela e no Caribe insular” (MIGNOLO, 

2017, p. 3) 
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por meio das técnicas mais rudimentares, a que correspondem formas 

igualmente rudimentares de organização. O critério para avaliá-las, 

nestes casos, é quase biológico, permitindo reconhecer dietas 

incompatíveis com as necessidades orgânicas, correlacionadas 

geralmente a técnica pobre, estrutura social pouco diferenciada além da 

família, representações míticas e religiosas insuficientemente 

formuladas. É o que se observa em povos “marginais” da Patagônia e 

sobretudo Terra do Fogo, em nômades como os sirinós, ou os 

nambiquaras. (CANDIDO, 2010, p. 32) 

 

A perspectiva evolucionista de que, na história humana, parte-se de uma cultura 

mais rudimentar para outra mais desenvolvida atravessa o estudo de Candido, 

evidenciando ainda que esse evolucionismo não é apenas sociológico, mas também 

biológico, uma vez que a discussão proposta por ele gira em torno da problemática da 

obtenção dos meios de vida. A forma como o homem domina a natureza, explorando-a 

para favorecer sua própria existência, aponta, podemos supor, para técnicas mais ou 

menos rudimentares de ajuste ao meio, de maneira que, no caso do caipira, é possível 

“reconhecer dietas incompatíveis com as necessidades orgânicas, correlacionadas 

geralmente a técnica pobre”. Além disso, as formulações míticas e religiosas das culturas 

que “não conseguem passar de um equilíbrio mínimo” são consideradas pelo autor como 

“insuficientemente formuladas”, consideração que reitera um posicionamento 

evolucionista, já que pressupõe que, nos povos não “marginais”, essas formulações 

atingem um grau de elaboração satisfatório.  

Como vimos, algumas culturas “resolvem de maneira mais satisfatória que outras 

os problemas de ajuste ao meio e às transformações sociais”, de modo que, ao nos 

depararmos com a obtenção dos meios de vida, aquelas culturas que se ajustam de 

maneira menos satisfatória ao meio e às transformações sociais não passarão de um 

“equilíbrio mínimo”, vivendo em condições de mínimos sociais e mínimos vitais quando 

comparadas ao homem urbano: 

Dir-se-á, então, que um grupo ou camada vive segundo mínimos vitais 

e sociais quando se pode, verossimilmente, supor que com menos 

recursos de subsistência a vida orgânica não seria possível, e com menor 

organização das relações não seria viável a vida social: teríamos fome 

no primeiro caso, anomia no segundo. (CANDIDO, 2010, p. 33) 

Essa condição de sobrevivência a partir dos mínimos vitais e sociais, observada nos 

povos sirinós e nambiquaras, aproxima-os de uma condição de animalidade, uma vez que 

se encontram imersos no mundo natural, à margem da civilização. Os mínimos são, assim, 
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associados à pobreza, pois pressupõem uma vida restrita às necessidades básicas. Sobre 

a aproximação do caipira à natureza, Candido ainda propõe que  

Esta familiaridade do homem com a natureza vai sendo atenuada, à 

medida que os recursos técnicos se interpõem entre ambos, e que a 

subsistência não depende exclusivamente do meio circundante. O meio 

artificial, elaborado pela cultura, cumulativo por excelência, destrói as 

afinidades entre homem e animal, homem e vegetal. Em compensação, 

dá lugar à iniciativa criadora e a formas associativas mais ricas, abrindo 

caminho à civilização, que é humanização. Daí as consequências 

negativas de uma adaptação integral do homem ao meio, em condições 

tecnicamente rudimentares – na medida em que limita a sociabilidade e 

torna desnecessárias as atitudes mais francamente operativas na 

construção de um equilíbrio ecológico, que integre de modo 

permanente novas técnicas de viver, e realce, mais nitidamente, a 

supremacia criadora da cultura sobre a natureza. (CANDIDO, 2010, p. 

202, grifos nossos) 

O “regredir” seria uma espécie de retorno ao indígena, ao passado, enquanto a 

civilização ou humanização pressupõe um meio artificial, elaborado pela cultura. Cabe 

ao homem, dessa forma, utilizar os recursos técnicos de que dispõe como mediadores de 

sua relação com a natureza, de forma que esta possa servir ao seu projeto, subordinando-

se a ele. Essa condição de dominação do meio natural afasta o homem de um cenário de 

adaptação integral ao meio – que representaria o regresso ao primitivismo, ao antepassado 

indígena – e o aproxima da civilização/humanização. Ou seja, o homem considerado 

civilizado é civilizado porque se afastou do antepassado indígena em um processo de 

dominação da natureza. A regressão está, assim, associada aos mínimos vitais, visto que 

a condição de viver segundo esses mínimos – subsistência – pressupõe uma relação de 

integração ao meio natural: “A vida do caipira é fechada sobre si mesma, como a vida 

destas [plantas]. A sua atividade favorece a simbiose estreita com a natureza, funde-o no 

ciclo agrícola, submetendo-o à resposta que a terra dará ao seu trabalho, que é o 

pensamento de todas as horas” (CANDIDO, 2010, pp. 139-140). Conforme sugere Anita 

Moraes, a ideia de “regressão” é crucial em Candido: 

 

O caipira seria um tipo humano resultante da regressão do português, 

“civilizado”, à condição “primitiva” do indígena, tornando-se um tipo 

“rústico”. Esta é uma das teses defendidas por Candido n’ Os parceiros: 

o português perde meios mais avançados de sociabilidade e cultura no 

Novo Mundo, “regredindo ao antepassado índio” (1971; p. 175) e 

vivendo, como ele, em simbiose com o meio natural. Tal simbiose entre 

homem e natureza seria estágio já superado pela “civilização”, ou seja, 

pela “civilização europeia”. A civilização transforma o meio, criando 
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distância entre o homem e o meio imediato em que habita; trata-se de 

elaborar a matéria (o mundo natural) por meio do espírito (das 

disciplinas mentais de que seríamos, porque humanos, dotados). Os 

recursos do espírito humano, quando se desenvolvem, encaminhariam 

o homem para uma maior distância, ou folga, com relação às suas 

necessidades materiais (certamente graças ao desenvolvimento de 

novas técnicas, incluindo as de representar o mundo). Os caipiras, em 

decorrência de sua regressão e aproximação do indígena, teriam perdido 

essa distância. Ganha a natureza; perde a cultura. Inverte-se (ou reverte-

se) o processo civilizador/humanizador na constituição do caipira. Para 

Candido, suas produções culturais estariam, por conta dessa situação, 

em estágio folclórico. Podemos dizer que, para o estudioso, toda a vida 

do caipira estaria marcada pela indistinção entre mundo humano e 

mundo natural (animal/vegetal), indistinção decorrente da reduzida 

distância entre homem e natureza. (MORAES, 2015, p. 4) 

 

A visão de Candido em relação ao caipira flerta com uma perspectiva etnocêntrica, 

que enxerga a cultura do homem do campo através do olhar do homem urbano, que se 

representa como descendente do branco europeu e que se considera civilizado. Sob essa 

ótica, considera o caipira como refém de suas necessidades imediatas, o que justificaria 

um baixo desenvolvimento mental, conforme explicita o autor ao afirmar: “É que os 

costumes ligados à atividade agrícola seminômade e ao povoamento esparso não podiam 

favorecer amenidade no trato, e davam lugar às maneiras esquivas, do pouco 

desenvolvimento mental e social próprios do homem segregado” (CANDIDO, 2010, pp. 

52-53). Ao adotar um posicionamento vertical, o estudioso estabelece uma hierarquia 

entre as culturas, reiterando sua visão evolucionista, visto que o civilizado é considerado 

a etapa final, ou mais avançada, da evolução da sociedade humana, da qual se afastou o 

caipira em sua “regressão” (CANDIDO, 2010, p. 55). 

A equivalência entre civilização e humanização traz algumas implicações, como o 

fato de que, assim como há grupos mais e menos civilizados, segundo Candido, a 

humanização também se manifesta em graus maiores ou menores, conforme for o grau 

de civilização (MORAES, 2015, p. 156). Essa questão é especialmente relevante e nos 

deteremos nela com maior afinco ao discutirmos a função humanizadora da literatura, 

sobretudo em relação à literatura regionalista. Por ora, basta pontuarmos que subjaz a ela 

uma hierarquia que considera não apenas a existência de grupos mais e menos integrados 

à civilização – evidenciada pela divisão entre homem civilizado, rústico e primitivo – mas 

também que os grupos que se encontram mais afastados da civilização – como são os 

casos do primitivo e do rústico – possuem um menor grau de humanização.  
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No início de seu estudo sobre os caipiras de Bofete, Candido ressalta a importância 

da sua leitura de A ideologia alemã5, sobretudo da parte inicial, para “a consciência da 

importância dos meios de vida como fator dinâmico, tanto da sociabilidade, quanto da 

solidariedade que, em decorrência das necessidades humanas, se estabelece entre o 

homem e a natureza, unificados pelo trabalho consciente” (CANDIDO, 2010, pp. 13-14). 

Por isso, são recorrentes no texto do crítico brasileiro proposições que ressoam a obra de 

Marx e Engels, principalmente quando Candido se vale do evolucionismo cultural próprio 

do referencial teórico do marxismo (MORAES, 2017). A noção mesma de mínimos vitais 

e mínimos sociais parece beber nas águas d’A ideologia alemã, como sugere a passagem 

a seguir.  

Pode-se distinguir os homens dos animais pela consciência, pela 

religião ou pelo que se queira. Mas eles mesmos começam a se 

distinguir dos animais tão logo começam a produzir seus meios de vida, 

passo que é condicionado por sua organização corporal. Ao produzir 

seus meios de vida, os homens produzem, indiretamente, sua própria 

vida material. 
O modo pelo qual os homens produzem seus meios de vida depende, 

antes de tudo, da própria constituição dos meios de vida já encontrados 

e que eles têm de reproduzir. Esse modo de produção não deve ser 

considerado meramente sob o aspecto de ser a reprodução da existência 

física dos indivíduos. Ele é, muito mais, uma forma determinada de sua 

atividade, uma forma determinada de exteriorizar sua vida, um 

determinado modo de vida desses indivíduos. Tal como os indivíduos 

exteriorizam sua vida, assim são eles. O que eles são coincide, pois, 

com sua produção, tanto com o que produzem como também com o 

modo como produzem. O que os indivíduos são, portanto, depende das 

condições materiais de sua produção. (MARX; ENGELS, 2007, p. 87, 

grifos nossos) 

 

Note-se que o homem começa a se distinguir do animal quando passa a produzir 

seus meios de vida, condicionado por sua organização corporal e organizado em 

agrupamentos, de sorte que dessa produção depende também sua vida material. A estes 

meios de vida está também associada a dominação da natureza pelo homem por meio das 

técnicas de que dispõe. O que os homens são, portanto, coincide com o que produzem e 

o modo como produzem. Essa ideia parece se alinhar com o que Candido chama de 

mínimos vitais e mínimos sociais, que são as condições mínimas segundo as quais o 

homem pode sobreviver. No caso dos mínimos vitais, que dizem respeito a uma produção 

de subsistência, deles dependem a exploração dos meios naturais, ainda que por meio de 

                                                 
5 Escrito entre 1845 e 1846, este trabalho só seria publicado postumamente, em 1932. 
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“técnicas mais rudimentares” (CANDIDO, 2010, p. 32) e, em relação aos mínimos sociais 

a partir dos quais se organizam os caipiras, Candido considera que eles exprimem “uma 

forma retrógrada de ajustamento ao meio” (CANDIDO, 2010, p. 53). Dessa forma, ao 

retomarmos que “o que os indivíduos são, portanto, depende das condições materiais de 

sua produção”, podemos compreender que Candido associa os mínimos vitais e sociais à 

regressão.  

O viés marxista que atravessa Os parceiros do Rio Bonito deságua, ao fim do estudo 

de Antonio Candido, na defesa da reforma agrária como forma de garantir uma integração 

satisfatória do caipira à civilização. Assim lemos no capítulo final de sua tese, “O caipira 

em face da civilização urbana”: 

Se este livro conseguiu traçar uma imagem coerente da sua situação 

atual [do caipira], pôde-se ver que os elementos de que dispõe a sua 

cultura tradicional são insuficientes para garantir-lhe a integração 

satisfatória à nova ordem de coisas, e que ela é algo a ser superado, se 

quisermos que ele se incorpore em boas condições à vida moderna. [...] 
Conclui-se de tudo que, passando do plano propriamente sociológico 

para o da política e da administração (que o prolongam pelo vínculo da 

Sociologia Aplicada), a situação estudada neste livro leva a cogitar no 

problema da reforma agrária. Sem planejamento racional, a urbanização 

do campo se processará cada vez mais como um vasto traumatismo 

cultural social, em que a fome e a anomia continuarão a rondar o seu 

velho conhecido. (CANDIDO, 2010, p. 257)  

 
(...) Não se trata evidentemente de permitir ao caipira recriar as 

condições de relativo equilíbrio da sua vida pregressa, isto é, ajuda-lo a 

voltar ao passado. Trata-se de não favorecer a destruição irremediável 

das suas instituições básicas, sem lhe dar a possibilidade de ajustar-se a 

outras. [...] No estado atual, a migração rumo a esta [cidade] é uma fuga 

do pior ao menos mau, e não poderá ser racionalmente orientada se não 

se partir do pressuposto de que as conquistas fundamentais da técnica, 

da higiene, da divulgação intelectual e artística devem convergir para 

criar novos mínimos vitais e sociais, diferentes dos que analisamos 

neste trabalho. (CANDIDO, 2010, p. 258) 

Importa considerar que esta defesa da reforma agrária ocorre em um momento 

controverso da história do Brasil – lembremos que este trabalho de Candido é publicado 

em 1964, quando as forças militares tomaram o poder, entre outras razões, pelo 

fortalecimento do movimento das ligas camponesas, que lutavam pela reforma agrária. 

Parece-nos, contudo, que sua formulação se sustenta em premissas que merecem 

questionamento. O autor considera que a cultura do caipira não fornece meios suficientes 

para que ele possa se integrar de forma satisfatória “à nova ordem de coisas”, de maneira 

que a própria cultura do caipira deve ser superada “se quisermos que ele se incorpore em 
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boas condições à vida moderna”. Nesse sentido, a reforma agrária aparece como 

alternativa a uma urbanização do campo “sem planejamento racional”. Se a situação do 

caipira no campo era ruim, ela pouco ou nada melhora com a migração para as cidades – 

trata-se da “fuga do pior ao menos mau”, pois os benefícios trazidos pela civilização se 

mantêm inacessíveis. Segundo Luiz Carlos Jackson, “o que se propõe é a inclusão e não 

a exclusão das populações rústicas, inseridas em processo de urbanização inevitável. A 

proposta de Antonio Candido é limitada, entretanto, pela sua interpretação, que retira do 

caipira e do homem rústico qualquer possibilidade de ação política autônoma” 

(JACKSON, 2001, p. 132).  

O modo de vida do caipira estaria sendo ameaçado, segundo Candido, pela 

modernização do campo sem a sua devida integração à vida moderna, o que teria duas 

consequências: a) o tradicional confinamento do caipira à vida rural o afastaria do meio 

urbano, condicionando-o a um sistema de servidão em relação às forças da natureza, o 

que não permitiria o desenvolvimento pleno da humanidade que o homem traz em si, 

condenando o caipira a uma etapa inferior de desenvolvimento; b) o caipira, por meio do 

contato intenso com o meio urbano e, consequentemente, com o homem considerado 

civilizado, a partir da modernização do campo, poderia perder sua identidade por querer 

consumir produtos pelos quais não poderia pagar, de modo que o caipira perceberia sua 

condição de inferioridade em relação ao homem urbano. O confronto entre um modo de 

vida mais rudimentar e um mais avançado, para Candido, evidencia o problema da 

desigualdade social, uma vez que a proletarização do campo mantém o caipira em um 

estado de pobreza, ignorância, inferioridade em relação ao homem urbano. Notemos que 

o impacto desse contato com o meio urbano no modo de vida do caipira não é visto por 

Candido como um problema em si, para ele o problema reside no fato de o caipira ser 

mantido em um estado de pobreza. Na perspectiva de Anita Moraes,  

[...] a proletarização é criminosa não por alterar o modo de vida caipira, 

mas por manter o caipira em similar estado de pobreza, ignorância e 

insalubridade. De outra maneira: a vida baseada em mínimos do caipira 

(mínimos vitais e sociais [1971, p. 27]), que o aproximava do índio, 

estava sendo transtornada pela modernização do interior paulista; 

contudo, migrando para as cidades, o caipira aglomerava-se nas 

periferias, impedido de fruir dos benefícios de um estágio civilizacional 

considerado mais avançado pelo autor – lembremos que, para Candido, 

entre o caipira mais isolado e o homem urbano, encontraríamos 

“estádios progressivos de civilização” (1971, p. 217). (MORAES, 2017, 

p. 47) 
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Em “Literatura e subdesenvolvimento”, o problema da integração do homem 

considerado rústico à civilização urbana é retomado e reformulado. Nesse ensaio, um 

novo componente é acrescentado à formulação: o folclore urbano.  

[...] na maioria dos nossos países [latino-americanos] há grandes massas 

ainda fora do alcance da literatura erudita, mergulhando numa etapa 

folclórica de comunicação oral. Quando alfabetizadas e absorvidas pelo 

processo de urbanização, passam para o domínio do rádio, da televisão, 

da história em quadrinhos, constituindo a base de uma cultura de massa. 

Daí a alfabetização não aumentar proporcionalmente o número de 

leitores da literatura, como a concebemos aqui; mas atirar os 

alfabetizados, junto com os analfabetos, diretamente da fase folclórica 

para uma espécie de folclore urbano que é a cultura massificada. No 

tempo da catequese os missionários coloniais escreviam autos e poemas, 

em língua indígena ou vernácula, para tornar acessíveis ao catecúmeno 

os princípios da religião e da civilização metropolitana, por meio de 

formas literárias consagradas, equivalentes às que se destinavam ao 

homem culto de então. Em nosso tempo, uma catequese às avessas 

converte rapidamente o homem rural à sociedade urbana, por meio de 

recursos comunicativos que vão até a inculcação subliminar, impondo-

lhe valores duvidosos e bem diferentes dos que o homem culto busca 

na arte e na literatura. (CANDIDO, 1987, p. 145) 

É interessante notarmos que o grande problema percebido por Candido em relação 

à absorção das massas periféricas – podemos pensar aqui no caipira do interior de São 

Paulo, por exemplo – pelo processo de urbanização é a manutenção da falta de acesso 

desses grupos à cultura erudita, de maneira que passam de uma etapa folclórica rural para 

o folclore urbano, que é a cultura de massa. Parece haver nessa proposição algumas 

premissas que merecem investigação detida. Inicialmente, vale atentar para o que 

Candido chama de folclore.  

Em “Estímulos da criação literária” (1965), Candido analisa os estímulos que 

conduzem às criações orais e escritas. A preocupação que as sociedades primitivas e 

rústicas possuem em relação à obtenção de alimento se encontra refletida em sua 

produção literária, o alimento torna-se, assim, objeto de poesia. Esse ensaio, publicado 

pouco tempo após o lançamento de Os parceiros do Rio Bonito, também partilha de uma 

preocupação com o alimento, porém agora esse alimento se encontra refletido nas 

criações literárias.  

No poema nuer apresentado por Candido, “percebemos que o poeta nuer, ao 

celebrar um amor, ao expandir sentimentos, dele e dos outros, associa à expressão, como 

ingrediente necessário, que lhe dá validade, alusões ao representante do seu meio básico 
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de vida” (CANDIDO, 2000a, p. 52). Uma vez que se encontra associada à concretude, a 

palavra, no poema nuer, perde autonomia, passando a depender de um momento e de um 

espaço específicos. O oposto ocorre com o poema nas sociedades civilizadas, visto que a 

palavra apresenta certa autonomia, proporcionada por um maior descolamento da 

realidade concreta (MORAES, 2015, pp. 113-118). Assim, por não estarem presas a um 

contexto específico, como ocorre com as formas primitivas e rústicas, as produções do 

homem civilizado podem migrar, circular com maior autonomia, pois transcendem o meio 

imediato. A hierarquia entre as criações do homem primitivo e do civilizado é evidente.  

Em “Literatura de dois gumes” (1966), o autor procura mostrar de que maneira a 

literatura do Brasil está ligada “a aspectos fundamentais da organização social, da 

mentalidade e da cultura brasileira, em vários momentos da sua formação” (CANDIDO, 

1987, p. 163).  

(...) a nossa crítica naturalista, prolongando sugestões românticas, 

transmitiu por vezes a idéia enganadora de que a literatura foi aqui 

produto do encontro de três tradições culturais: a do português, a do 

índio e a do africano. Ora, as influências dos dois últimos grupos só se 

exerceram (e aí intensamente) no plano folclórico; na literatura escrita 

atuaram de maneira remota, na medida em que influíram na 

transformação da sensibilidade portuguesa, favorecendo um modo de 

ser que, por sua vez, foi influir na criação literária. Portanto, o que 

houve não foi fusão prévia para formar uma literatura, mas modificação 

do universo de uma literatura já existente, importada com a conquista e 

submetida ao processo geral de colonização e ajustamento ao Novo 

Mundo. (CANDIDO, 1987, p. 165) 

Aqui a influência exercida pelas culturas de indígenas e africanos na literatura 

brasileira é apenas remota, pois as influências que esses grupos poderiam exercer se 

restringiam ao “plano folclórico”. Parece se tratar de uma continuidade, de um braço do 

estudo acerca dos estímulos da criação literária, visto que os povos primitivos, por 

supostamente partilharem culturas igualmente primitivas e insuficientemente elaboradas, 

como vimos anteriormente, não conseguiriam passar do plano folclórico para o erudito, 

pois este estaria reservado para formulações mais complexas, partilhadas somente pelo 

homem civilizado. Por isso, essas culturas primitivas não poderiam ter contribuído com 

a formação da literatura do Brasil, pelo menos não no plano da forma – articulada ao dado 

universal (CANDIDO, 2000b) – mas tão somente no plano do conteúdo, ou, para 

retomarmos a Formação, do dado particular. No país, para Candido, contrastavam o 

“primitivismo reinante” do ameríndio e a “inteligência do homem culto” (CANDIDO, 
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1987, p. 169), de maneira que o processo colonizador se consolidou como mecanismo 

para reduzir essa fissura e inserir o Brasil na cultura civilizada do Ocidente (CANDIDO, 

1987).  

 (...) a convenção greco-latina era fator de universalidade, uma espécie 

de idioma comum a toda a civilização do Ocidente; por conseguinte, na 

medida em que a utilizaram, os escritores do Brasil integraram nesta 

civilização as manifestações espirituais da sua terra, dentro, é claro e 

como ficou dito, do propósito colonizador de dominação, inclusive 

através da literatura.  
Vistos assim, certos traços que sempre foram censurados no 

Classicismo tornam-se fatores positivos, como a "artificialidade" das 

suas tendências, isto é, o caráter convencional do seu discurso. Talvez 

isto haja perturbado a expressão mais calorosa da personalidade, sem 

falar no aproveitamento eventual de inspirações populares. Mas em 

compensação, ao estabelecer contraste com o primitivismo reinante, 

permitiu aos intelectuais criar um mundo de liberdade e autonomia 

espiritual, que preservou a existência da literatura, neutralizando o 

perigo de absorção pelo universo do folclore; e ao fazer do escritor um 

cidadão da República universal das letras, tornou-o fator de civilização 

do País. (CANDIDO, 1987, p. 177) 

Na sociedade duramente estratificada, submetida à brutalidade de uma 

dominação baseada na escravidão, se de um lado os escritores e 

intelectuais reforçaram os valores impostos, puderam muitas vezes, de 

outro, usar a ambiguidade do seu instrumento e da sua posição para 

fazer o que é possível nesses casos: dar a sua voz aos que não poderiam 

nem saberiam falar em tais níveis de expressão. (CANDIDO, 1987, p. 

178) 

 

Parece que não é apenas a literatura que possui dois gumes. O processo colonizador 

também. A literatura, à medida que se constituía como “algo profundamente empenhado 

na construção e na aquisição de uma consciência nacional” (CANDIDO, 1987, p. 180), 

também era instrumento de perpetuação do “propósito colonizador de dominação” – o 

que Candido sugere ter um aspecto positivo na medida em que possibilitou que o Brasil 

pudesse se integrar à civilização ocidental. Conforme pontua João Camillo Penna em 

artigo sobre o método crítico de Antonio Candido,  

O processo de construção de uma literatura nacional deve ser visto, 

portanto, em um movimento de implantação da cultura Ocidental na 

América e, como tal, é indistinguível de um projeto fundamentalmente 

conservador. A história da suplantação – para nos mantermos nessa 

metáfora vegetal – das populações indígenas e africanas é o pano de 

fundo ou antes o solo sobre o qual o Estado-nação emancipado é 

construído, e aponta para a sua radical “má consciência”, sua 

configuração estruturalmente ideológica e seu aprisionamento em uma 

representação excludente. (PENNA, 2020, p. 159) 
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O processo colonizador, apesar de seu gume extremamente violento, apresenta, 

segundo Candido, uma face civilizatória, capaz de trazer a uma terra onde o primitivismo 

reinava (CANDIDO, 1987) influxos de civilização. Dessa forma, a colonização trouxe 

civilização, ainda que de forma violenta, e, por meio de uma literatura articulada à cultura 

greco-latina – “fator de universalidade” – foi possível integrar a essa literatura as 

“manifestações espirituais” da realidade local, “neutralizando o perigo de absorção pelo 

universo do folclore” e excluindo desse processo as populações indígenas e africanas. Ao 

olhar para o passado, retomando o colonialismo, Candido parece se esquecer de que a 

“chuva que irriga os centros de poder imperialista afoga os vastos subúrbios do sistema.” 

(GALEANO, 2010, p. 19).  

É de se suspeitar que Candido promova, nas sendas de suas considerações acerca 

da literatura em tempos coloniais, a defesa do próprio processo colonizador. Se olharmos 

novamente para o trecho em destaque, é possível perceber que, para que a literatura se 

formasse no país como articulação entre a forma universal (“uma espécie de idioma 

comum a toda civilização do Ocidente”) e o conteúdo particular, foi necessário que se 

instaurasse um processo colonizador, pois a civilização só poderia vir de fora, da Europa, 

já que aqui nossos ancestrais indígenas eram reféns do “primitivismo reinante”. 

Conforme Candido defende em Os parceiros do Rio Bonito, os indígenas, uma vez 

que partilhavam, em sua perspectiva, de um modo de vida de “simbiose estreita com a 

natureza” (CANDIDO, 2010, p. 139), encontravam-se afastados da civilização. Por isso, 

o processo civilizador foi necessário para neutralizar “o perigo de absorção pelo universo 

do folclore” e, assim, integrar o país à civilização ocidental. Candido fala do processo 

colonizador quase como uma salvação para o perigo da absorção pelo universo do folclore 

– que parece estar associado “aos que não poderiam nem saberiam” falar nos níveis de 

expressão do homem civilizado –, trazendo civilização para onde só havia primitivismo. 

É certo que há uma hierarquia entre o que Candido chama de folclore e o que ele considera 

próprio do universo do homem civilizado. Voltemos a “Literatura e subdesenvolvimento”.  

Se, no estudo de 1966, Candido se dedicava a pensar nas duas faces da literatura – 

e do processo colonizador –, “Literatura e subdesenvolvimento” parece dar continuidade 

a essa empresa. Após a leitura de “Literatura de dois gumes”, já não é surpresa que o 

estudioso defenda, no ensaio de 1970, a catequese dos jesuítas, que tornou “acessíveis ao 
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catecúmeno os princípios da religião e da civilização metropolitana, por meio de formas 

literárias consagradas, equivalentes às que se destinavam ao homem culto de então” 

(CANDIDO, 1987, p. 145). Para o crítico, “em nosso tempo, uma catequese às avessas 

converte rapidamente o homem rural à sociedade urbana, por meio de recursos 

comunicativos que vão até à inculcação subliminar, impondo-lhe valores duvidosos e bem 

diferentes dos que o homem culto busca na arte e na literatura” (CANDIDO, 1987, p. 

145). É curioso que a catequese não seja, novamente, apresentada por ele como imposição, 

mas vista como um esforço legítimo de levar civilização aonde só havia primitivismo.  

Parece que estamos diante de uma reformulação do argumento com que nos 

deparamos ao final d’Os parceiros do Rio Bonito, visto que a passagem abrupta do 

homem rústico ao meio civilizado não o integra à civilização, segundo propõe o autor, 

mantendo-o em uma “etapa folclórica de comunicação oral” (CANDIDO, 1987, p. 144). 

Se antes as “grandes massas” eram reféns do folclore rural, quando migram para as 

cidades permanecem sem acesso a bens culturais como a arte e a literatura – restritos à 

elite –, de modo que são lançadas em outra espécie de folclore: o folclore urbano (ou 

cultura de massas). Diferentemente das “formas consagradas” que pretendiam enriquecer 

os indígenas, a cultura de massas é empobrecedora, pois impõe ao homem “valores 

duvidosos e bem diferentes dos que o homem culto busca na arte e na literatura” 

(CANDIDO, 1987, p. 145). No folclore, como vimos em “Estímulos da criação literária”, 

a palavra apresenta dependência em relação a outros elementos semióticos, como a 

imagem e o som (MORAES, 2015, p. 124). Parece ser esse o fator de empobrecimento 

que resulta da absorção pelo folclore urbano. Vejamos mais de perto as palavras do autor. 

Aliás, este problema [as influências] é um dos mais graves nos países 

subdesenvolvidos, pela interferência maciça do que se poderia chamar 

o know-how cultural e dos próprios materiais já elaborados de cultura 

massificada, provenientes dos países desenvolvidos. Por este meio, tais 

países podem não apenas difundir normalmente os seus valores, mas 

atuar anormalmente através deles para orientar a opinião e a 

sensibilidade das populações subdesenvolvidas no sentido dos seus 

interesses políticos. É normal, por exemplo, que a imagem do herói de 

farwest se difunda, porque, independente dos juízos de valor, é um dos 

traços da cultura norte-americana incorporado à sensibilidade média do 

mundo contemporâneo. [...] Mas é anormal que tais imagens sirvam de 

veículo para inculcar nos públicos dos países subdesenvolvidos atitudes 

e idéias que os identifiquem aos interesses políticos e econômicos dos 

países onde foram elaboradas. Quando pensamos que a maioria dos 

desenhos animados e das histórias em quadrinhos são de copyright 

norte-americano, e que grande parte da ficção policial e de aventura 

vem da mesma fonte, ou é decalcada nela, é fácil avaliar a ação negativa 
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que podem eventualmente exercer, como difusão anormal junto a 

públicos inermes.  
 A este respeito convém assinalar que na literatura erudita o 

problema das influências (que veremos adiante) pode ter um efeito 

estético bom, ou deplorável; mas só por exceção repercute no 

comportamento ético ou político das massas, pois atinge um número 

restrito de públicos restritos. Porém, numa civilização massificada, 

onde predominem os meios não-literários, paraliterários ou 

subliterários, como os citados, tais públicos restritos e diferenciados 

tendem a se uniformizar até o ponto de se confundirem com a massa, 

que recebe a influência em escala imensa. E, o que é mais, por meio de 

veículos onde o elemento estético se reduz ao mínimo, podendo 

confundir-se de maneira indiscernível com desígnios éticos ou políticos, 

que, no limite, penetram na totalidade das populações. Visto que somos 

um "continente sob intervenção", cabe à literatura latino-americana 

uma vigilância extrema, a fim de não ser arrastada pelos instrumentos 

e valores da cultura de massa, que seduzem tantos teóricos e artistas 

contemporâneos. (CANDIDO, 1987, pp. 144-145) 
 

A cultura erudita está imune a manipulações que afetam a cultura de massa. Esta, 

porque sujeita a elementos semióticos como a imagem e o som, não é capaz, segundo 

propõe Candido, de se “proteger” das influências dos países desenvolvidos, que “podem 

não apenas difundir normalmente os seus valores, mas atuar anormalmente através deles 

para orientar a opinião e a sensibilidade das populações subdesenvolvidas no sentido dos 

seus interesses políticos”. Os interesses da cultura de massas, nesse sentido, podem ser 

manipulados de acordo com interesses ilegítimos, o que não ocorre com a “literatura 

propriamente dita” devido à autonomia da palavra e ao seu alto valor estético. Parece-nos, 

contudo, que essa proposição acerca das influências cujos efeitos estéticos podem ser 

bons ou deploráveis mascara certa adesão a um modelo de civilização pouco preocupada, 

efetivamente, com os valores que são veiculados, desde que estejam associados ao 

universo considerado civilizado. Como vimos em “Literatura de dois gumes” e em 

“Literatura e subdesenvolvimento”, Candido propõe a defesa da catequese porque ela 

levava ao catecúmeno “princípios da religião e da civilização metropolitana” (CANDIDO, 

1987, p. 145) e defende o processo colonizador na medida em que este foi capaz de levar 

civilização a um território imerso no “primitivismo reinante”. Os valores veiculados, 

ainda que fruto de imposições e violências, parecem repercutir, para Candido, 

positivamente, devido à elaboração estética e ao caráter civilizador, que pretendia (às 

custas de muito sangue) implementar numa terra “inculta” os “valores da civilização”.  

Antonio Candido não era uma voz solitária na discussão acerca das interferências 

da condição de subdesenvolvimento nas produções literárias da América Latina. Em 
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artigo publicado na revista Social Text, em 1986, intitulado “Third-World Literature in 

the Era of Multinational Capitalism”, o crítico norte-americano Fredric Jameson aborda 

a presença do nacionalismo na literatura do “terceiro mundo”, termo que afirma usar em 

sentido “essencialmente descritivo” (JAMESON, 1986, p. 67) – como se a descrição não 

carregasse, ela mesma, certo posicionamento ideológico6. Jameson parece assumir um 

posicionamento alinhado ao que vemos Candido propor, inclusive mobilizando um 

vocabulário caro ao crítico brasileiro, que inclui termos como “estágio” e 

“desenvolvimento”.  

Judging from recent conversations among third-world intellectuals, 

there is now an obsessive return of the national situation itself, the name 

of the country that returns again and again like a gong, the collective 

attention to "us" and what we have to do and how we do it, to what we 

can't do and what we do better than this or that nationality, our unique 

characteristics, in short, to the level of the "people." This is not the way 

American intellectuals have been discussing "America," and indeed one 

might feel that the whole matter is nothing but that old thing called 

"nationalism", long since liquidated here and rightly so. Yet a certain 

nationalism is fundamental in the third world (and also in the most vital 

areas of the second world), thus making it legitimate to ask whether it 

is all that bad in the end.' Does in fact the message of some disabused 

and more experienced first-world wisdom (that of Europe even more 

than of the United States) consist in urging these nation states to 

outgrow it as fast as possible? The predictable reminders of Kampuchea 

and of Iraq and Iran do not really seem to me to settle anything or 

suggest by what these nationalisms might be replaced except perhaps 

some global American postmodernist culture. (JAMESON, 1986, p. 65) 
 

The third-world novel will not offer the satisfactions of Proust or Joyce; 

what is more damaging than that, perhaps, is its tendency to remind us 

of outmoded stages of our own first-world cultural development and to 

cause us to conclude that "they are still writing novels like Dreiser or 

Sherwood Anderson." (JAMESON, 1986, p. 65) 
 

Vejamos, inicialmente, que Jameson parte de “conversações recentes entre 

intelectuais do terceiro mundo” para diferenciá-las da forma como os “intelectuais 

americanos têm discutido a América”. Note-se que Jameson ressalta o “retorno obsessivo” 

do nacional, daquela “velha coisa chamada nacionalismo”, o que pressupõe que ele – o 

nacionalismo – estaria ultrapassado, seria prática “há muito tempo liquidada e com razão”. 

No entanto, o nacionalismo é ultrapassado apenas nos Estados Unidos e na Europa, pois, 

                                                 
6 Sobre o caráter ideológico da descrição de Jameson, Jobim afirma “descrever é especificar um lugar de 

sentido, construir um objeto de conhecimento e produzir um conhecimento que será limitado pelo ato de 

construção descritiva” (JOBIM, 2001, p.161).  
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no terceiro mundo “e também nas áreas mais vitais do segundo mundo”, ele ainda é 

fundamental. O romance do terceiro mundo também não oferece “a mesma satisfação de 

Proust ou Joyce”, que são considerados modelos diante dos quais a literatura do terceiro 

mundo “pareceria com um estágio fora de moda de nosso próprio [deles, primeiro-

mundistas] desenvolvimento cultural primeiro-mundista” (JOBIM, 2001, p. 163 grifos do 

autor). Chama a atenção a forma como o argumento central de Jameson parece ressoar 

Antonio Candido, já que ambos pagam tributo à ideia de que existem “estágios” de 

desenvolvimento cultural, em relação aos quais algumas nações estariam plenamente 

integradas (como é o caso dos países desenvolvidos, do “primeiro mundo”) e outras não 

(como ocorre com os países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, do “terceiro 

mundo”) à cultura ocidental.  

Para Candido, o subdesenvolvimento é visto como fator de fragilização do sistema 

literário. O equilíbrio entre forma universal e dado local, apresentados na Formação, 

encontram-se em risco devido à condição de subdesenvolvimento. “Em seu aspecto mais 

grosseiro, a imitação servil dos estilos, temas, atitudes e usos literários tem um ar risível 

ou constrangedor de provincianismo, depois de ter sido aristocratismo compensatório de 

país colonial” (CANDIDO, 1987, p. 157), alerta-nos Candido. Para o escritor latino-

americano, sugere o autor, os problemas do subdesenvolvimento são matéria 

incontornável: “As áreas de subdesenvolvimento e os problemas do subdesenvolvimento 

(ou atraso) invadem o campo da consciência e da sensibilidade do escritor, propondo 

sugestões, erigindo-se em assunto que é impossível evitar, tornando-se estímulos 

positivos ou negativos da criação” (CANDIDO, 1987, pp. 157-158). Para dar conta disso, 

o regionalismo latino-americano “foi e ainda é força estimulante na literatura” 

(CANDIDO, 1987, p. 158), “etapa necessária, que fez a literatura, sobretudo o romance 

e o conto, focalizar a realidade local” (CANDIDO, 1987, p. 159). O escritor latino-

americano (ou do terceiro mundo) não pode se desprender da temática nacional.  

O regionalismo é, como vimos, considerado etapa, de modo que, embora necessário 

para focalizar a realidade local, principalmente na fase de consciência do 

subdesenvolvimento, deve ser superado, ultrapassado para dar lugar a uma literatura de 

cunho universal. Dessa maneira, Candido acredita que a condição de “atraso” mantém 

vivo o regionalismo nos países subdesenvolvidos, ou seja, podemos pensar que ele seria, 

a seu ver, dispensável em países desenvolvidos, que já teriam ultrapassado – para usar 
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termo caro ao crítico e que bem ilustra sua perspectiva etapista – essa etapa. Ou seja, nas 

“regiões remotas”, onde “se localizam os grupos marcados pelo subdesenvolvimento” 

(CANDIDO, 1987, p. 158) estariam “os historicamente marginalizados da nação moderna 

e de lá viriam a compor a miséria urbana. E é pela permanência desses contingentes de 

marginalizados que o regionalismo ainda seria uma expressão válida e compreensível no 

continente, à diferença do que aconteceria nos países desenvolvidos” (TORRES, 2018, p. 

180). Isso também evidencia o caráter teleológico que subjaz a essa proposição, já que é 

possível supor que, uma vez superado o subdesenvolvimento, o regionalismo dará lugar 

a uma literatura universal, descolada da realidade local a que se prende o regionalismo. 

Essa etapa necessária nos países subdesenvolvidos é necessária justamente porque 

se volta ao dado particular – a realidade local – e, paulatinamente, conscientiza a 

população acerca da condição de subdesenvolvimento. Parece que, assim como no 

Romantismo, em que o Brasil era um país novo, ainda em construção, cuja literatura 

deveria se voltar à realidade local para fomentar o nacionalismo emergente, a literatura 

do século XX deve fazer o mesmo, porém com a finalidade de conscientizar a nação 

acerca do subdesenvolvimento. No caso dos países latino-americanos, a literatura, 

conforme vimos até aqui, estaria “ameaçada”, “condicionada”, “limitada” pela condição 

de subdesenvolvimento. Isso também reforça a visão de Candido de que a Europa seria 

um modelo de civilização, a etapa final de um desenvolvimento cultural, por isso, sua 

literatura, já madura, consolidada, pode se voltar a si mesma, desprender-se de temas de 

caráter particularista. Acerca dessa superação do regionalismo em países desenvolvidos, 

Candido considera que   

 

Na literatura francesa ou inglesa pode haver grandes romances passados 

ocasionalmente no campo, como os de Thomas Hardy; mas é nítido que 

se trata de uma moldura, onde os problemas são os mesmos dos 

romances urbanos. No mais, as diferentes modalidades de regionalismo 

são nelas uma forma secundária e geralmente provinciana, no meio de 

formas muito mais ricas, que ocupam o primeiro plano. Entretanto, nos 

países subdesenvolvidos, como a Grécia, ou que tenham áreas 

essenciais de subdesenvolvimento, como a Itália ou a Espanha, o 

regionalismo pode ocorrer como manifestação válida, capaz de 

produzir obras de categoria, como a de Giovanni Verga no fim do século 

passado, ou as de Federico García Lorca, Elio Vittorini ou Nikos 

Kazantzakis em nossos dias. (CANDIDO, 1987, p. 158) 
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Para Antonio Candido, os romances franceses e ingleses que apenas ocasionalmente 

se passam no campo – notemos que o crítico não se refere a essa literatura como 

“regionalista” – retratam os mesmos problemas dos romances urbanos, de maneira que o 

campo é tomado apenas como “moldura” e os traços de regionalismo são uma “forma 

secundária e geralmente provinciana” que dão lugar a “formas muito mais ricas, que 

ocupam o primeiro plano”. Ora, por que esses romances podem usar o espaço do campo 

apenas como “moldura” para falar dos mesmos problemas que atingem o homem urbano 

– ou “os grandes lugares-comuns, sem os quais a arte não sobrevive: dor, júbilo, ódio, 

amor, morte” (CANDIDO, 1964, p. 295) – e a literatura regionalista de países latino-

americanos (e mesmo de países europeus com regiões “atrasadas”) deve se ater ao 

desmascaramento da condição de subdesenvolvimento? Essa literatura que conscientiza 

acerca da condição de “atraso” (CANDIDO, 1987, p. 158) deve humanizar/civilizar, por 

isso, podemos supor que em países “homogeneizados sobre a base dos padrões urbanos 

avançados” (CANDIDO, 2012, p. 109) – padrões associados à Europa –, o regionalismo 

seria dispensável, visto que já se trata de regiões integradas à civilização/humanização. 

O crítico, no entanto, distingue uma terceira fase do regionalismo a que denomina 

“super-regionalista”, capaz de atribuir universalidade ao dado local. Vejamos mais de 

perto as considerações do autor acerca dessa “etapa”:  

O que vemos agora, sob este aspecto, é uma florada novelística marcada 

pelo refinamento técnico, graças ao qual as regiões se transfiguram e os 

seus contornos humanos se subvertem, levando os traços antes 

pitorescos a se descarnarem e adquirirem universalidade. 
Descartando o sentimentalismo e a retórica; nutrida de elementos não-

realistas, como o absurdo, a magia das situações; ou de técnicas 

antinaturalistas, como o monólogo interior, a visão simultânea, o 

escorço, a elipse – ela implica não obstante em aproveitamento do que 

antes era a própria substância do nativismo, do documentário social. 

Isto levaria a propor a distinção de uma terceira fase, que se poderia 

(pensando em surrealismo, ou super-realismo) chamar de super-

regionalista. Ela corresponde à consciência dilacerada do 

subdesenvolvimento e opera uma explosão do tipo de naturalismo, que 

se baseia na referência a uma visão empírica do mundo; naturalismo 

que foi a tendência estética peculiar a uma época onde triunfava a 

mentalidade burguesa e correspondia à consolidação das nossas 

literaturas.  
Deste super-regionalismo é tributária, no Brasil, a obra revolucionária 

de Guimarães Rosa solidamente plantada no que poderia chamar de a 

universalidade da região. (CANDIDO, 1987, pp. 161-162) 
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Os traços “antes pitorescos” do regionalismo são transfigurados e adquirem 

“universalidade” no super-regionalismo. Parece que estamos diante de uma proposição 

teleológica da crítica literária de Candido, já que o regionalismo é uma “etapa” que deve 

ser superada para dar lugar a uma literatura “solidamente plantada no que poderia chamar 

de a universalidade da região”, como o super-regionalismo de que seria tributária a obra 

de Guimarães Rosa.  

Antonio Candido constrói sua argumentação apostando numa só história da 

humanidade, de forma que o homem deve evoluir em sentido único: parte-se do 

primitivismo (que, como vimos, pressupõe a aproximação da natureza) para a civilização 

(esta, baseada no modelo europeu). Parte-se de uma literatura regionalista exotizante para 

o super-regionalismo que reveste a região de universalidade. A “superação” atravessa o 

pensamento de Antonio Candido, coincidindo com o vetor civilizador/humanizador.  

 

 

 

 

 

 

 

2.2. O direito à humanização 

 

"Nós descobrimos estas terras! Possuímos os 

livros e, por isso, somos importantes!", dizem 

os brancos. Mas são apenas palavras de 

mentira. Eles não fizeram mais que tomar as 

terras das gentes da floresta para se pôr a 

devastá-las.  
Davi Kopenawa Yanomami, Descobrindo os 

brancos.    
 

 

“Sou só um sertanejo, nessas altas idéias navego mal. Sou muito pobre coitado. 

Inveja minha pura é de uns conforme o senhor, com toda leitura e suma doutoração” 

(GSV, p. 13-14). O doutor, homem letrado, “com toda leitura e suma doutoração”, 

integrado à civilização, ouve paciente o longo relato de Riobaldo, sertanejo e ex-jagunço, 

que estudou no Curralinho, onde aprendeu “gramática, as operações, regra-de-três, até 

geografia e estudo pátrio” (GSV, p. 13). Grande sertão: veredas é marcado pelo ponto de 
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vista de Riobaldo, que dialoga com diferentes matrizes culturais, construindo, assim, uma 

rede de conhecimento que rejeita as dicotomias civilização/barbárie, cidade/campo, 

letrado/iletrado. Neste capítulo, colocaremos essas dicotomias em perspectiva, partindo 

de ensaios de Antonio Candido, cujo epicentro é “O direito à literatura”, para, assim, 

compreender, nos próximos capítulos, como as ideias em torno da proposta de 

“humanização” do crítico convergem para o “super-regionalismo” de que Rosa será o 

maior expoente, segundo Candido.   

É importante pontuar, inicialmente, que as categorias de civilização e barbárie são 

construções que carregam os pressupostos de uma epistemologia pautada na 

superioridade do homem branco europeu que se considera civilizado. Walter Mignolo, 

em Desobediencia epistémica (2010), coloca em relevo o que chama de “matriz colonial 

do poder”, que, segundo ele, “es en última instancia una red de creencias sobre las que 

se actúa y se racionaliza la acción, se saca ventaja de ella o se sufre sus consecuencias. 

Por eso Quijano dirá: es necesario, más que necesario, urgente, poner de relieve el 

mecanismo y desmantelar la matriz colonial de poder” (MIGNOLO, 2010, p. 12). A 

matriz colonial de poder, assim, é mantida, como destaca Mignolo, pela retórica da 

modernidade, responsável por nomear o outro – bárbaro, primitivo, subdesenvolvido – e 

reprimir sua subjetividade – notemos apenas que os diversos povos indígenas das 

Américas foram todos classificados como “índios”. Trata-se de construções.  

Aunque la modernidad no es simplemente un fenómeno europeo y está 

inexorablemente atada a las colonias, como Dussel ha hecho notar, la 

retórica de la modernidad si es un relato europeo, presentado 

principalmente por hombres de letras europeos, filósofos, intelectuales, 

oficiales del Estado como si la modernidad fuera un fenómeno europeo. 

(…). El truco mágico fue el de conseguir ocultar su propia geo- y 

corpo-política del conocimiento y ocultar también que la modernidad 

es la época histórica narrada como tal por cuerpos que la habitan y 

están en condiciones de decir: la modernidad es la historia contada por 

sujetos dicentes imperiales, contando su propia historia y disimulando 

su regionalidad. (MIGNOLO, 2010, p. 57-58, grifos do autor)      

A modernidade é, desse modo, contada por aqueles que dela participam: “sujetos 

dicentes imperiales, contando su propia historia y disimulando su regionalidad”. O 

mundo é mundo a partir do conhecimento e da enunciação do homem branco (cristão) e, 

por isso, as categorias de bárbaro – referente àqueles que estão afastados do centro da 

modernidade – e primitivo – concernente àqueles que se encontram em uma etapa inicial 

de desenvolvimento em relação à modernidade – são usadas para designar o outro. Por 
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isso, quando Candido categoriza sociedades mais e menos civilizadas, é certo que o faz 

alinhando-se a uma perspectiva colonial, a qual se fortalece a partir reprodução desse 

discurso. Em A elite do atraso (2019), Jessé Souza propõe que: 

Quando se apela para o ‘estoque cultural’ para explicar o 

comportamento diferencial de indivíduos ou de sociedades inteiras, um 

aspecto central dessa ideia nunca é discutido ou percebido: seu racismo 

implícito. Em outras palavras, o culturalismo da teoria da modernização 

(...) é uma continuação, por outros meios, do racismo científico da cor 

da pele, não a sua superação. (...) Onde reside o racismo implícito do 

culturalismo? Ora, precisamente no aspecto principal de todo racismo, 

que é a separação ontológica entre seres humanos de primeira classe e 

seres humanos de segunda classe (SOUZA, 2019, pp. 18-19) 
 

Esse trecho nos interessa na medida em que sugere que a divisão entre “seres 

humanos de primeira classe e seres humanos de segunda classe”, tributária da teoria 

racista, subjaz ao culturalismo. Se retomarmos a equivalência proposta por Candido n’Os 

parceiros do Rio Bonito (1964) de que civilização é humanização, podemos observar que, 

assim como o crítico sugere etapas de desenvolvimento mais e menos civilizadas – 

lembremos que Candido (2010) fala em sociedades primitivas, rústicas e civilizadas –, a 

humanização também se manifestará em graus maiores ou menores.  

A partir dessa perspectiva, torna-se instigante a defesa que Candido propõe do 

acesso à literatura – humanizadora – em seu ensaio “O direito à literatura” (1988), 

sobretudo em função dos argumentos que ele utiliza para fundamentar o seu 

posicionamento. O regionalismo recebe destaque nesse ensaio, pois foi na literatura 

regionalista que “o homem do povo com todos os seus problemas passou a primeiro plano 

e os escritores deram grande intensidade ao tratamento literário do pobre” (CANDIDO, 

2004b, p. 187). O regionalismo do decênio de 1930, por exemplo, revelou, conforme 

aponta Candido, uma literatura empenhada na defesa dos direitos humanos.  

A literatura enquanto direito humano é objeto desse ensaio de 1988, ano de 

promulgação da Constituição Cidadã, marco da redemocratização do Brasil, e, por isso, 

período de recorrentes discussões acerca da cidadania. Também por esse motivo, é válido 

notarmos que Candido assume um posicionamento alinhado a ideias progressistas, uma 

vez que condena o desenvolvimento que gera concentração de renda.  

Assim, com a energia atômica podemos ao mesmo tempo gerar força 

criadora e destruir a vida pela guerra; com o incrível progresso 

industrial aumentamos o conforto até alcançar níveis nunca sonhados, 

mas excluímos dele as grandes massas que condenamos à miséria; em 

certos países, como o Brasil, quanto mais cresce a riqueza, mais 
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aumenta a péssima distribuição dos bens. Portanto, podemos dizer que 

os mesmos meios que permitem o progresso podem provocar a 

degradação da maioria. (CANDIDO, 2004b, p. 171) 
 

Candido reconhece que o progresso industrial é desigual: quanto mais os ricos 

enriquecem, mais aumenta a população em situação de pobreza. O autor reafirma seu 

alinhamento a propostas que promovam a diminuição das desigualdades, assim como 

quando defendeu a reforma agrária em Os parceiros do Rio Bonito. Além de reiterar seu 

posicionamento quanto às iniquidades sociais, essa passagem funciona também como 

mecanismo para introduzir sua argumentação. Em um contexto de patentes injustiças 

sociais, os direitos humanos deveriam agir de modo “a reconhecer que aquilo que 

consideramos indispensável para nós é também indispensável para o próximo” 

(CANDIDO, 2004b, p. 174). É preciso reconhecer a relevância do gesto de Candido em 

meio a debates acerca da redemocratização do Brasil. “O gesto de Candido”, destaca 

Natali, é “inclusivo e democratizante, e isso em um momento em que se discutia que tipo 

de país e que espécie de democracia deveriam surgir dos anos de ditadura, um período 

em que se tentava imaginar formas menos autoritárias de pensar a cultura e a nação” 

(NATALI, 2006, p. 33).  

Para justificar a classificação da literatura como um direito humano, Candido 

retoma a distinção entre “bens compressíveis” e “bens incompressíveis”, a fim de 

defender que a literatura participaria do grupo de bens que não poderiam ser negados.  

Penso na sua [do padre dominicano Louis-Joseph Lebret] distinção 

entre “bens compressíveis” e “bens incompressíveis”, que está ligada a 

meu ver com o problema dos direitos humanos, pois a maneira de 

conceber a estes depende daquilo que classificamos como bens 

incompressíveis, isto é, os que não podem ser negados a ninguém.  
[...] O fato é que cada época e cada cultura fixam os critérios de 

incompressibilidade, que estão ligados à divisão da sociedade em 

classes, pois inclusive a educação pode ser instrumento para convencer 

as pessoas de que o que é indispensável para uma camada social não o 

é para outra.  (CANDIDO, 2004b, p. 175) 
 

É interessante notar como Candido pensa a questão dos direitos humanos para, a 

partir disso, propor a defesa da literatura como um bem incompressível. Vejamos que o 

autor identifica que os “critérios de incompressibilidade” são balizados por parâmetros 

instituídos histórica e culturalmente e estão, sobretudo, ligados à estrutura de classes. Essa 

ponderação de Candido, que parece conduzir o texto para uma chave de leitura 
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decolonial7, volta-se, paradoxalmente, ao longo da argumentação do autor, à defesa de 

um certo tipo de literatura – a chamada “literatura erudita” – e à generalização da própria 

literatura. Atentemos, dessa forma, para a construção argumentativa de Candido.  

O estudioso parte de um conceito alargado de literatura – comum a todas as culturas 

e a todos os grupos sociais – para assegurar sua necessidade na vida de “todos os homens 

em todos os tempos”. Uma necessidade universal. Inicialmente, Candido pondera:  

Chamarei de literatura, da maneira mais ampla possível, todas as 

criações de toque poético, ficcional ou dramático em todos os níveis de 

uma sociedade, em todos os tipos de cultura, desde o que chamamos 

folclore, lenda, até as formas mais complexas e difíceis da produção 

escrita das grandes civilizações.  
Vista deste modo a literatura aparece claramente como manifestação 

universal de todos os homens em todos os tempos. (CANDIDO, 2011, 

p. 176)  
 

Se, por um lado, esse trecho parece apontar para o alargamento do conceito de 

literatura, por outro, perpetua ideias contidas em outros textos do autor, fazendo-nos 

retornar, mais uma vez, à discussão acerca do evolucionismo cultural. No artigo “Além 

da literatura” (2006), Marcos Natali propõe uma releitura de “O direito à literatura”, pois, 

segundo ele, o texto de Candido apresenta uma tensão interna ao “partir de um modelo 

performativo – todos têm literatura, tudo é literatura – e terminar em um modelo 

pedagógico” (NATALI, 2006, p. 34). Natali ressalta que, como consequência da adoção 

de uma concepção inclusiva e democratizante de literatura, Candido suprimiu “a 

especificidade histórica e conceitual de práticas discursivas que passam a ser reunidas sob 

a categoria literatura” (NATALI, 2006, p. 34). Ao retomar a literatura como 

“manifestação universal de todos os homens em todos os tempos”, Natali pondera que há 

nessa visão universal da literatura o apagamento de sua historicidade e, sobretudo, que a 

universalização da literatura se configura como “violência tradutora”, na medida em que 

toma como literários textos que se encontram fora das classificações do Ocidente (como 

as narrativas e os cantos indígenas). 

Ao pontuar que considerará literatura “desde o que chamamos folclore, lenda, até 

as formas mais complexas e difíceis da produção escrita das grandes civilizações”, 

Candido parece estabelecer uma hierarquia entre o que chama de “folclore, lenda” e as 

                                                 
7 O pensamento decolonial, segundo sugere Walter Mignolo, visa à “reconstituição epistêmica”. Para o 

estudioso, “Decolonial thinking is akin to nonmodern ways of thinking grounded on cosmologies of 

complementary dualities (and/and) rather than on dichotomies or contradictory dualities (either/or).” 

(MIGNOLO; WALSH, 2018, p. 166).  
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produções “das grandes civilizações”, que considera mais elaboradas. Se retomarmos as 

considerações do autor acerca dos estímulos que envolvem a criação literária em 

sociedades consideradas por ele como “primitivas” e “civilizadas”, veremos que o 

pressuposto acerca dessas produções literárias parece ser o mesmo. O par “desde/até” 

marca essa hierarquia: as “formas mais complexas e difíceis da produção escrita das 

grandes civilizações” parecem ser a linha de chegada de uma evolução da qual o folclore 

e a lenda são o ponto inicial.  

Pressupõe-se, por meio dessa formulação, que o folclore e a lenda constituam 

formas menos complexas e mais fáceis do que seriam as produções escritas das “grandes 

civilizações”. Parece que as formas menos complexas de elaboração não seriam 

consideradas no caso de um conceito mais restrito de literatura – confirmação que vem 

nos segmentos finais do texto, quando vemos que a defesa de Candido acerca da literatura 

é, mais claramente, a defesa do acesso à literatura chamada de “erudita”. Uma possível 

justificativa para a adesão do autor a essa perspectiva nos leva de volta a “Estímulos da 

criação literária”. Lembremos que, neste ensaio, Candido associa as “criações literárias” 

das chamadas sociedades primitivas à materialidade, à concretude, de maneira que nelas 

a palavra não possui autonomia, não pode ser desassociada do contexto. Vejamos as 

palavras do estudioso acerca dessas criações: 

Não podem ser desligadas do contexto – isto é, da pessoa que as 

interpreta, do ato de interpretar e, sobretudo, da situação de vida e de 

convivência, em função das quais foram elaboradas e são executadas. 

Feitas para serem incorporadas imediatamente à experiência do grupo, 

à sua visão do mundo e da sociedade, pouco significam separadas da 

circunstância, pois, sendo palavra atuante, são menos e mais do que um 

registro a ser animado pelo registro de um leitor solitário. (CANDIDO, 

2000c, p. 43-44, grifo do autor) 

É que, na literatura erudita, a extrema plurivalência da palavra confere 

ao texto uma elasticidade que lhe permite ajustar-se aos mais diversos 

contextos. (CANDIDO, 2000c, p. 45) 

Esquematizando, diríamos que, no limite, as formas eruditas de 

literatura dispensam o ponto de vista sociológico, mas de modo algum 

a análise estética; enquanto as suas formas orais dispensariam a análise 

estética, mas de modo algum o ponto de vista sociológico. (CANDIDO, 

2000c, p. 46) 
 

Se, por um lado, as “criações literárias” dos povos “primitivos” são coladas ao 

contexto; por outro lado, a literatura “erudita” apresenta formas mais elaboradas, que 

conferem à palavra “extrema plurivalência” e ao texto “elasticidade”. Dessa forma, o 

crítico literário, a quem caberia a análise estética das obras “eruditas”, não seria capaz, 
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segundo Candido, de analisar esteticamente as formas orais, pois estas careceriam de um 

olhar sociológico. A proposição de Candido, no entanto, induz a algumas ciladas. 

Inicialmente, ao acompanhar o percurso argumentativo do autor, é possível perceber que 

a comparação proposta por ele se dá entre criações transmitidas por suportes diferentes 

(uma é oral e a outra, escrita) e, mais do que isso, entre uma sociedade integrada ao 

Ocidente – a que corresponde a classificação de “sociedade civilizada” – e uma que não 

partilha da mesma epistemologia8. Assim, é possível notar que Candido estabelece uma 

hierarquia entre as duas formas, uma vez que atribui maior grau de elaboração estética às 

“formas eruditas de literatura” (produzidas pela civilização), enquanto as “formas orais” 

seriam menos complexas, já que estariam coladas ao referente (não por acaso, estas 

formas correspondem ao universo do homem primitivo).9  Dessa forma, a “violência 

tradutora” sugerida por Natali (2006) parece ressoar na comparação proposta por 

Candido, já que vemos abafada “a diferença contida naqueles horizontes conceituais que 

incluem outras formas de entender a relação com os objetos verbais, a representação da 

realidade e o lugar do sujeito humano na criação e recepção de textos” (NATALI, 2006, 

p. 42).   

Com essa breve retomada do ensaio de 1965, podemos entender por que a lenda e 

o folclore não parecem assumir o mesmo grau de elaboração das “formas mais complexas 

e difíceis da produção escrita das grandes civilizações”. As formas orais, inferimos pela 

construção “desde/até”, pertencem a uma etapa anterior na linha imaginária da evolução 

das formas literárias, enquanto aquelas elaboradas pelas “grandes civilizações” (não se 

trata de civilizações, somente; elas são, principalmente, grandes – o que intensifica sua 

                                                 
8 Candido compara um poema oral nuer (povo da África centro-oriental) a “La Tristesse d’Olympio”, de 

Victor Hugo.   
9 Anita Moraes considera: “Vimos, em ‘Estímulos da criação literária’, que na literatura primitiva e rústica, 

ou oral, a palavra teria menor autonomia, ainda não estaria organizada em sistema expressional autônomo, 

dependendo de outros elementos semióticos para significar plenamente. Vimos também que, no poema oral, 

haveria menos camadas de sentido, ou seja, a distância entre palavra e coisa seria menor que no poema 

erudito (lembremos: leite é leite no poema nuer, e não símbolo de maternidade). Além de mais colada à 

situação concreta de produção/recepção e ao referente (palavra leite = alimento leite), a poesia oral teria 

como dominante a função social (ou seja, a função total, ou sua dimensão estética, não seria discernível de 

outras dimensões da vida social). Sugeri, então, que, na perspectiva do autor, a literatura oral estaria mais 

fortemente vinculada ao mundo material, ao concreto, que a erudita: na tensão entre matéria e espírito, 

penderia para essa. Destaquei também que a noção de folclore urbano aproxima a literatura oral (rústica, 

primitiva) da cultura de massa. Lembremos que, nesta, o elemento estético seria, para o autor, reduzido ao 

mínimo.” (MORAES, 2015, p. 152-3) 
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dimensão estética e valoriza suas produções) são o ápice dessa trajetória e, 

simultaneamente, seu ponto de chegada.  

Na sequência de sua argumentação, a fim de dar continuidade à defesa da literatura 

enquanto bem incompressível, Candido aborda sua importância como fator de 

humanização. Consideremos suas palavras: 

Portanto, assim como não é possível haver equilíbrio psíquico sem o 

sonho durante o sono, talvez não haja equilíbrio social sem a literatura. 

Deste modo ela é fator indispensável de humanização e, sendo assim, 

confirma o homem na sua humanidade, inclusive porque atua em 

grande parte no subconsciente e no inconsciente. [...] 
Os valores que a sociedade preconiza, ou os que considera prejudiciais, 

estão presentes nas diversas manifestações de ficção, da poesia e da 

ação dramática. A literatura confirma e nega, propõe e denuncia, apoia 

e combate, fornecendo a possibilidade de vivermos dialeticamente os 

problemas. Por isso é indispensável tanto a literatura sancionada quanto 

a literatura proscrita; a que os poderes sugerem e a que nasce dos 

movimentos de negação do estado de coisas predominantes. 

(CANDIDO, 2011, pp. 177-178) 
 

 A literatura é necessária ao equilíbrio social. Ela “confirma o homem na sua 

humanidade”. Ou seja, sustenta o que já se tinha por verdadeiro – a própria humanidade. 

Candido parece sugerir que a literatura seria o salto de uma humanização presente em 

todos os homens, embora não manifestada, para a sua confirmação, sua manifestação de 

fato. Ora, se a literatura corresponde a uma “necessidade universal”, de forma que 

ninguém “consegue passar vinte e quatro horas sem mergulhar no universo da ficção e da 

poesia” (CANDIDO, 2004b, p. 177), e, por isso, ela estaria em toda parte, por que é 

necessário defendê-la como fator de humanização? Conforme ressaltamos anteriormente, 

acreditamos que o crítico está preocupado em defender o acesso a um tipo de literatura, 

aquele que, efetivamente, seria capaz de confirmar no homem a sua humanidade – a 

literatura “erudita”10. Por isso, apesar de universalizar a literatura, sugerindo que ela seria 

atributo de todos os povos, em todas as épocas, logo percebemos o afunilamento de sua 

defesa. Não é, portanto, toda literatura que humaniza. Mais especificamente, somente 

                                                 

10 Em “A literatura e a formação do homem” (1972), Candido afirma que a literatura pode assumir função 

humanizadora ou reificadora. Para ser capaz de humanizar, a literatura precisa aproximar o homem 

civilizado do universo do rústico: “Com a utilização do narrador fictício fica evitada a situação de dualidade, 

porque não há diferença de cultura entre quem narra e quem é objeto da narrativa. […] Graças a isto, o 

universo do homem rústico é trazido para a esfera do civilizado. O leitor, nivelado ao personagem pela 

comunidade do meio expressivo, se sente participante de uma humanidade que é a sua, e deste modo, pronto 

para incorporar à sua experiência humana mais profunda o que o escritor lhe oferece como visão da 

realidade.” (CANDIDO, 2012, pp. 89-90) 
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aquela literatura que possui uma visão humana é capaz de humanizar, de maneira que 

podemos inferir que a humanização será um conceito mais voltado à literatura do homem 

civilizado do que àquela produzida pelo primitivo ou pelo rústico. Isso porque a 

humanização pressupõe civilização, e esta se encontra no homem culto, que se volta à 

Europa em busca de modelos universais. Vejamos como Antonio Candido dá 

continuidade à sua argumentação:  

Quer percebamos claramente ou não, o caráter de coisa organizada da 

obra literária torna-se um fator que nos deixa mais capazes de ordenar 

a nossa própria mente e sentimentos; e, em consequência, mais capazes 

de organizar a visão que temos do mundo.  

Por isso, um poema hermético, de entendimento difícil, sem nenhuma 

alusão tangível à realidade do espírito ou do mundo, pode funcionar 

neste sentido, pelo fato de ser um tipo de ordem, sugerindo um modelo 

de superação do caos. A produção literária tira as palavras do nada e as 

dispõe como todo articulado. Este é o primeiro nível humanizador, ao 

contrário do que geralmente se pensa. A organização da palavra 

comunica-se ao nosso espírito e o leva, primeiro, a se organizar; em 

seguida, a organizar o mundo. (CANDIDO, 2004b, p. 179) 

 

A literatura possui, para Candido, o poder de organizar “a nossa própria mente e 

sentimentos”. Ela nos organiza e organiza o mundo. Ela é, assim, fator de ordenação. 

Parece que toda obra literária terá esse caráter ordenador. Não só isso: a ordem se articula 

à humanização, pois é “o primeiro nível humanizador”. Em outro ensaio, mais voltado ao 

que chama “ordem” e ao que chama “desordem”, Candido analisa o romance Memórias 

de um sargento de milícias, de Manuel Antônio de Almeida, e, a certa altura, afirma:  

O cunho especial do livro consiste numa certa ausência de juízo moral 

e na aceitação risonha do ‘homem como ele é’, mistura de cinismo e 

bonomia que mostra ao leitor uma relativa equivalência entre o universo 

da ordem e o da desordem; entre o que se poderia chamar 

convencionalmente o bem e o mal. (CANDIDO, 1993, p. 39)  
 

Nesse trecho, é possível observar mais claramente o que pressupõem a ordem e a 

desordem. À primeira, associam-se as personagens cuja conduta se alinha aos princípios 

da civilização; já à segunda alinham-se aquelas cujas condutas são duvidosas e, de alguma 

forma, desviam daquilo que seria adequado à civilização. Dessa forma, vemos que a 

ordem pressupõe civilização/humanização, está articulada à elevação do espírito, 

enquanto a desordem está associada ao caos. Não fica claro, no entanto, em “O direito à 

literatura”, se é, de fato, toda obra que ordena ou somente aquelas que não possuem um 

ponto de vista “reificador” – para retomarmos o pressuposto de “A literatura e a formação 
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do homem” – já que a ordem compõe esse “primeiro nível humanizador”. Mais adiante 

no ensaio de 1988, Candido propõe:  

Mas as palavras organizadas são mais do que a presença de um código: 

elas comunicam sempre alguma coisa, que nos toca porque obedece a 

certa ordem. [...] Em palavras usuais: o conteúdo só atua por causa da 

forma, e a forma traz em si, virtualmente, uma capacidade de humanizar 

devido à coerência mental que pressupõe e que sugere. (CANDIDO, 

2004b, p. 180) 

 

A ordem, como vimos, articula-se à humanização, pois, por meio dela, “a palavra 

comunica-se ao nosso espírito”, conforme sugere Candido. Vemos agora um novo 

elemento entrar nesse jogo: a forma. Para o estudioso, “o conteúdo só atua por causa da 

forma”, já que ela estabelece uma “coerência mental que pressupõe e que sugere”. Parece 

que a tese da Formação se encontra reposta aqui, uma vez que Candido retoma a dialética 

da forma e do conteúdo para pensar como a humanização se manifesta em uma obra. Por 

isso, é instigante relembrar que a forma, pensada por Candido na Formação, participa do 

polo universal e, se ela possui “uma capacidade de humanizar”, é plausível supor que a 

própria humanização estaria articulada ao universal. Ou seja, o que humaniza/civiliza 

(como sugere Candido n’Os parceiros do Rio Bonito) é universal. Candido enxerga, 

assim, a literatura como força ordenadora, de maneira que essa ordenação ou superação 

do caos é fator humanizador.  

É mister retomar mais de perto a discussão sobre a Formação da literatura 

brasileira, vista no capítulo anterior, para incorporar a ela novos elementos, próprios de 

“O direito à literatura”. Ao analisar um trecho da Marília de Dirceu, de Tomás Antônio 

Gonzaga, Antonio Candido atenta para como a forma do poema colabora com certa ordem 

que “a todos humaniza”: 

A extrema simplicidade desses versos remete a atos ou devaneios dos 

namorados de todos os tempos: ficar com a cabeça no colo da 

namorada, apanhar flores para fazer uma grinalda, escrever as 

respectivas iniciais na casca das árvores. […] A alternância regulada de 

sílabas tônicas e sílabas átonas, o poder sugestivo da rima, a cadência 

do ritmo – criaram uma ordem definida que serve de padrão para todos 

e, deste modo, a todos humaniza, isto é, permite que os sentimentos 

passem do estado de mera emoção para o da forma construída, que 

assegura a generalidade e a permanência. (CANDIDO, 2004b, p. 181) 

 

Candido fala da universalidade da lira de Gonzaga devido à ordem das palavras, à 

forma como o poema foi organizado. Dessa maneira, sugere o estudioso, criou-se “uma 
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ordem definida que serve de padrão para todos e, deste modo, a todos humaniza”. É 

interessante notar que Gonzaga foi um dos poetas árcades brasileiros escolhidos por 

Candido para compor a Formação, sendo elogiado pelo crítico. A seu respeito, o estudioso 

pondera que “Em nossa literatura é dos maiores poetas, dentre os sete ou oito que 

trouxeram alguma coisa à nossa visão do mundo. Com ele a poesia neoclássica da 

natureza alcança a expressão mais humana e artisticamente mais pura, liberta ao mesmo 

tempo da contorção barroca e dos escolhos da prosa” (CANDIDO, 2000b, p. 116, grifo 

do autor). Candido considera que a poesia de Gonzaga “remete a atos ou devaneios dos 

namorados de todos os tempos” – proposição que certamente atribui ao poema 

“universalidade”, característica cara ao crítico. Articulada esta característica a outras 

relativas à forma – “a alternância regulada de sílabas tônicas e sílabas átonas, o poder 

sugestivo da rima, a cadência do ritmo” – o poema, segundo Candido, assume uma 

“ordem definida” que “serve de padrão para todos e, deste modo, a todos humaniza”. A 

humanização – fica claro ao perscrutarmos as formulações de Candido em “O direito à 

literatura” – está articulada à ordem e ao dado universal.  

Sobre a dialética da Formação, que, como vimos, aparece reposta em outros ensaios, 

Arantes considera: 

Assim, da Arcádica ao Modernismo, e adiante, a mesma ambivalência 

rege nossa dinâmica espiritual. Fidelidade dúplice e razões de ser 

antagônicas – perene fonte de instabilidade –, na qual Antonio Candido 

reconheceu a dialética definidora de nossa cultura. [...]. Dialética do 

local e do universal, nos seus próprios termos – a alternância de 

complementaridade, divergência e equilíbrio entre essas tendências 

exprime não só a lógica específica do sistema literário brasileiro mas 

também a regra geral de certas linhas evolutivas de nossa sociedade a 

que o ensaio clássico de interpretação do Brasil deu o nome de 

Formação. (ARANTES, 1992, p. 16-17) 
 

“Regra geral de certas linhas evolutivas de nossa sociedade” descreve bem a forma 

como Candido interpreta a sociedade – divide-a em primitivos, rústicos e civilizados – 

para, assim, pensar a literatura. Literatura e sociedade se comunicam. O par universal-

particular que percorre a Formação emerge dela como um modelo que define o grau de 

elaboração das obras literárias.  

Antes, no entanto, de se dedicar à escrita da Formação, o jovem Antonio Candido, 

no início de 1940, já esboçava seu interesse acerca do “processo social brasileiro e sobre 

o papel social do romance” (OTSUKA, 2018, p. 341). Em um artigo publicado na Folha 

da Manhã, intitulado “Romance e expectativa”, o crítico defende que o romance 
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brasileiro começou por volta de 1930, com romancistas como José Lins do Rego, Rachel 

de Queiroz e Graciliano Ramos – romancistas que, conforme vimos em “Literatura e 

subdesenvolvimento”, compõem a etapa de “pré-consciência do subdesenvolvimento” 

(CANDIDO, 1987, p. 160). Acerca do artigo escrito pelo jovem crítico, interessa-nos 

saber que:  

O que Candido valoriza nos romances de 1930, nesse artigo, é o fato de 

terem procurado resolver “a oposição entre a superestrutura de 

tendência cosmopolita, do litoral, e todo o vasto manancial humano, 

que subvive atrás dele”. Como se vê, naquele momento o jovem crítico 

parece aproximar-se das tradicionais interpretações dualistas do Brasil, 

que viam uma faixa urbanizada e desenvolvida no litoral e um vasto 

interior que, infere-se, abriga populações desprovidas dos benefícios do 

mundo moderno, sobrevivendo em condições sub-humanas. Candido 

observa que “resolver esta contradição é caminho de progresso para 

nós”, e nessa frase se percebe que o jovem crítico entendia que o 

processo social deveria encaminhar-se para a resolução do dualismo e 

que essa resolução se identificava ao próprio progresso da sociedade. 

(OTSUKA, 2018, p. 341) 

     

 Parece haver nessas proposições de Candido apontadas por Otsuka certo caráter 

progressista que o acompanha em textos como Os parceiros do Rio Bonito – em que 

sugere a discussão da reforma agrária para reduzir o impacto da proletarização do campo 

– e no próprio ensaio a partir do qual tecemos este capítulo, “O direito à literatura” – cuja 

proposta é a democratização do acesso à literatura. No artigo sobre os romances de 1930, 

mostra-nos Otsuka, a oposição entre o litoral urbanizado, desenvolvido e, 

consequentemente, civilizado, que contrastava com um interior atrasado, imerso na 

pobreza e afastado dos “benefícios do mundo moderno” está presente não somente nas 

ideias de Candido, mas também nas “tradicionais interpretações dualistas do Brasil”, a 

que o jovem crítico parece se alinhar.  

É interessante notar que a oposição apontada entre o litoral e o interior passa, mais 

tarde, em Os parceiros do Rio Bonito, a ser a oposição entre os centros urbanos, estes 

considerados civilizados e desenvolvidos, e o campo, visto como atrasado e afastado da 

civilização. A resolução dessa contradição representava, para Candido, um “caminho de 

progresso para nós”. Esse progresso significava incluir o homem do interior, do campo 

às cidades, à civilização urbana, em um processo que deveria incluir a justiça social para 

que as “massas ainda fora do alcance da literatura erudita” (CANDIDO, 1987, p. 145) 

pudessem ter acesso a bens incompressíveis, como a própria literatura erudita.  
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No desenrolar de seus argumentos, conforme esboçamos inicialmente, notamos 

que, embora considere a literatura “como manifestação universal de todos os homens em 

todos os tempos”, a fim de reiterar sua defesa da literatura enquanto bem incompressível 

– essencial ao homem –, Candido fala, ao final, em uma literatura limitada às elites. Não 

se trata mais de uma concepção alargada do termo, mas restrita à literatura erudita 

(MORAES, 2017, p. 43). O crítico alerta:  

Em nossa sociedade há fruição segundo as classes na medida em que 

um homem do povo está praticamente privado da possibilidade de 

conhecer e aproveitar a leitura de Machado de Assis ou Mário de 

Andrade. Para ele, ficam a literatura de massa, o folclore, a sabedoria 

espontânea, a canção popular, o provérbio. Estas modalidades são 

importantes e nobres, mas é grave considerá-las como suficientes para 

a grande maioria que, devido à pobreza e à ignorância, é impedida de 

chegar às obras eruditas. (CANDIDO, 2004b, pp. 188-189)  
 

A partir da hierarquização entre formas menos e mais complexas de elaboração e 

da defesa ao acesso à literatura erudita, pode-se afirmar que esta é mais necessária ao 

homem que a literatura de massa? Candido nos leva a crer que sim. Ao considerar a 

estrutura como elemento de organização da visão de mundo, Candido repõe o pressuposto 

norteador da Formação da literatura brasileira. A forma, uma vez que organiza as 

emoções e os pensamentos, supera o caos, humaniza. No entanto, uma obra que se volta 

somente à forma, não humaniza, pois a “realidade bruta” não ganha elaboração.11 Como 

vimos na Formação, é preciso que a elaboração formal e a realidade bruta estejam em 

equilíbrio, já que “o conteúdo só atua por causa da forma, e a forma traz em si, 

virtualmente, uma capacidade de humanizar devido à coerência mental que pressupõe e 

que sugere” (CANDIDO, 2004b, p. 180). Parece que, em certa medida, a forma carrega 

maior importância que o conteúdo, pois somente quando a forma supera o caos, quando 

o “estado de mera emoção” dá lugar a uma forma ordenadora, há humanização. Vejamos 

o que propõe Candido. 

                                                 
11  Conforme argumenta Anita Moraes: “A transfiguração do real via literatura torna-se o trabalho 

mesmo do escritor, que estaria ‘falhando’ se a realidade se manifestasse com fraca elaboração na obra final. 

Na verdade, esta ‘manifestação’ pode ser uma falha ou o resultado de recursos insuficientes, devedores de 

uma cultura ainda rudimentar (como vimos, na literatura oral a realidade nutricional chegaria ‘crua’ ao 

poema [‘Estímulos da criação literária’, 2000c; p. 55]). Representar, para Candido, deve ser modificar o 

mundo, e não copiá-lo ou manifestá-lo; participaria, parece-me, do processo de humanização proposto pelo 

estudioso em ‘O direto à literatura’ – representando o mundo (interior e exterior) os homens superam o caos, 

inventam ordem que pode libertá-los de um ‘estado de confusão’. Representar o mundo (reforço: mundo 

interior e mundo exterior), por meio de ferramentas mentais, participaria, sendo mesmo sua condição, da 

humanização do homem, de seu processo civilizador/humanizador.” (MORAES, 2015, pp. 173-174) 
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O que ilustrei por meio do provérbio e dos versos de Gonzaga ocorre 

em todo o campo da literatura e explica por que ela é uma necessidade 

universal imperiosa, e por que fruí-la é um direito das pessoas de 

qualquer sociedade, desde o índio que canta as suas proezas de caça ou 

evoca dançando a lua cheia, até o mais requintado erudito que procura 

captar com sábias redes os sentidos flutuantes de um poema hermético. 

Em todos esses casos ocorre humanização e enriquecimento, da 

personalidade e do grupo, por meio de conhecimento oriundo da 

expressão submetida a uma ordem redentora da confusão. (CANDIDO, 

2004b, p. 182) 

 

Parece haver aqui certa incongruência entre o que o crítico chama de 

“humanização” e o conceito alargado de literatura em que se apoia. Se pensarmos nas 

tradições orais de contação de histórias, veremos que há nelas uma forma ordenadora de 

narrar, que organiza pensamentos e emoções, não são, portanto, práticas espontâneas e 

desordenadas. Neste caso, se considerarmos o que sugere Candido, essas obras levariam 

à humanização. É necessário estranhar, contudo – e esta talvez seja a questão para onde 

convergem os outros questionamentos –, que essa proposição se sustenta em uma 

“violência tradutora”, conforme sugere Natali, visto que o indígena não partilha da 

epistemologia ocidental e, por isso, o canto que, para Candido, é literatura, para o indígena 

pode ser, de fato, uma forma de expressar suas habilidades como caçador. Como, então, 

o canto do índio seria humanização se humanização é civilização, como afirma Candido 

em Os parceiros do Rio Bonito, uma vez que o índio não participa dessa civilização? Falta 

uma explicação mais elaborada acerca do conceito de humanização, pois a definição que 

o crítico apresenta aqui parece colidir com aquela que vemos em “A literatura e a 

formação do homem” – e mesmo no interior deste último ensaio.  

Em “A literatura e a formação do homem”, Candido define “humanização” da 

seguinte maneira:  

Nesta palestra, desejo apresentar algumas variações sobre a função 

humanizadora da literatura, isto é, sobre a capacidade que ela tem de 

confirmar a humanidade do homem. (CANDIDO, 2012, p. 81) 

Esta visão [humana autêntica] se traduz pelo encontro de uma solução 

lingüística adequada; e dependendo dela é que o Regionalismo pode ter 

um sentido humanizador ou um sentido reificador. Dito de outro modo: 

pode funcionar como representação humanizada ou como 

representação desumanizada do homem das culturas rurais. 

(CANDIDO, 2012, p. 88) 

E assim a define em “O direito à literatura”:  

Entendo aqui por humanização (já que tenho falado tanto nela) o 

processo que confirma no homem aqueles traços que reputamos 
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essenciais, como o exercício da reflexão, a aquisição do saber, a boa 

disposição para com o próximo, o afinamento das emoções, a 

capacidade de penetrar nos problemas da vida, o senso da beleza, a 

percepção da complexidade do mundo e dos seres, o cultivo do humor. 

A literatura desenvolve em nós a quota de humanidade na medida em 

que nos torna mais compreensivos e abertos para a natureza, a 

sociedade, o semelhante. (CANDIDO, 2004b, p. 182, grifo do autor). 

 

No primeiro ensaio, a princípio, parece que todas as obras literárias humanizam – 

como, aliás, Candido sugere em “O direito à literatura”. No entanto, o crítico destaca que 

a literatura não apenas humaniza, ela pode ser também reificadora quando é 

“representação desumanizada do homem”. Em “O direito à literatura”, o conceito de 

humanização parece abarcar a “literatura em sentido amplo”. Ora, se toda obra literária 

humaniza, como ela é, em contrapartida, capaz de desumanizar? Parece haver certa 

inconsistência no próprio conceito de humanização, sobretudo se pensarmos que 1) 

humanização é civilização e 2) o canto do índio pode ser considerado literatura 

humanizadora. Dessa forma, o índio, a quem Candido atribui a categoria de primitivo, 

participaria da civilização com o seu canto? Se toda literatura humaniza, por que somente 

a literatura erudita carece de ser defendida como bem incompressível? Essas questões não 

são esclarecidas em “O direito à literatura”, porém, por meio das leituras de outros textos 

do estudioso, bem como do diálogo entre eles, é possível inferir que subjaz ao conceito 

de humanização o equilíbrio entre as tendências universal e particular, conforme 

apontamos anteriormente. Acerca do equilíbrio entre essas duas tendências para criar uma 

obra de “organização literária adequada”, Candido compara dois escritores do século 

XIX: Castro Alves e Bernardo Guimarães.  

Falei há pouco de Castro Alves, exemplo brasileiro que geralmente 

lembramos nesses casos [literatura que visa a descrever e 

eventualmente tomar posição em face das iniquidades sociais]. A sua 

obra foi em parte um poderoso libelo contra a escravidão, pois ele 

assumiu posição de luta e contribuiu para a causa que procurava servir. 

O seu efeito foi devido ao talento do poeta, que fez obra autêntica 

porque foi capaz de elaborar em termos esteticamente válidos os pontos 

de vista humanitários e políticos. Animado pelos mesmos sentimentos 

e dotado de temperamento igualmente generoso foi Bernardo 

Guimarães, que escreveu o romance A escrava Isaura também como 

libelo. No entanto, visto que só a intenção e o assunto não bastam, esta 

é uma obra de má qualidade e não satisfaz os requisitos que asseguram 

a eficiência real do texto. A paixão abolicionista estava presente na obra 

de ambos os autores, mas um deles foi capaz de criar a organização 

literária adequada e o outro não. A eficácia humana é função da eficácia 

estética, e portanto o que na literatura age como força humanizadora é 
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a própria literatura, ou seja, a capacidade de criar formas pertinentes. 

(CANDIDO, 2004b, p. 184) 
 

A obra de Castro Alves é elogiada porque conseguiu “elaborar em termos 

esteticamente válidos os pontos de vista humanitários e políticos”, por outro lado, 

Bernardo Guimarães não foi capaz de “criar a organização literária adequada”, por isso A 

escrava Isaura é considerada uma “obra de má qualidade”. Fica claro nesta passagem que 

os parâmetros de que o crítico se vale para definir qual escritor foi mais bem-sucedido 

esteticamente se alinha ao pressuposto da Formação: não bastam “a intenção e o assunto” 

– a que podemos chamar de dado particular –, é preciso também criar uma “organização 

literária adequada” – que podemos qualificar como dado universal. O fato de um deles 

ter obtido êxito, segundo Candido, e o outro não retoma a valorização de uma forma 

universal na construção de obras literárias, visto que, para o crítico, é necessário “articular 

a nossa atividade literária com o sistema expressivo da civilização a que pertencemos” 

(CANDIDO, 2000b, p. 17). A literatura é vista como um direito de todos, pois “a todos 

humaniza”, de maneira que aqueles cujo acesso a ela é impedido correm o risco de terem 

sua humanidade mutilada. 

Primeiro, verifiquei que a literatura corresponde a uma necessidade 

universal que deve ser satisfeita sob pena de mutilar a personalidade, 

porque pelo fato de dar forma aos sentimentos e à visão do mundo ela 

nos organiza, nos liberta do caos e portanto nos humaniza. Negar a 

fruição da literatura é mutilar a nossa humanidade. Em segundo lugar, 

a literatura pode ser um instrumento consciente de desmascaramento, 

pelo fato de focalizar as situações de restrição dos direitos, ou de 

negação deles, como a miséria, a servidão, a mutilação espiritual. Tanto 

num nível quanto no outro ela tem muito a ver com a luta pelos direitos 

humanos. (CANDIDO, 2004b, p. 188) 
 

Segundo constata Natali, é possível ler o termo “universal” – “a literatura 

corresponde a uma necessidade universal” – “como eufemismo para ‘moderno’, e a defesa 

da ‘humanização’ como uma convocação à modernização” (NATALI, 2006, p. 38). Nesse 

sentido, segundo o autor de “Além da literatura”, a menos que se enxergue o processo de 

modernização como emancipador, é difícil entender sua celebração – na qual Candido se 

mostra bastante empenhado – uma vez que é empreendido violentamente. Assim, a 

modernidade desliza, juntamente com sua especificidade histórica e conceitual, para a 

humanidade universal, configurando um discurso hegemônico, que desconsidera as 

especificidades históricas de diferentes culturas para se empenhar na defesa de uma 

cultura universal. Por isso, podemos interpretar a defesa de Candido da literatura 
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enquanto “manifestação universal de todos os homens em todos os tempos” como 

expressão desse olhar hegemônico. O “universal”, sugere Fabian, assume duas 

conotações: da totalidade – “o universal designa o mundo inteiro em todos os tempos” 

(FABIAN, 2013, p. 41) – e da generalidade – “se aplica a um grande número de 

circunstâncias” (FABIAN, 2013, p. 41). As duas vemos na literatura que é “manifestação 

universal de todos os homens em todos os tempos” (CANDIDO, 2011, p. 176). 

“É pelo diagnóstico do discurso temporal da antropologia que se redescobre o 

óbvio, ou seja, que não há conhecimento sobre o Outro que não seja também um ato 

temporal, histórico, político” (FABIAN, 2013, p. 41). Dessa forma, devemos suspeitar 

quando Candido fala em “universal” e atribui categorias aos tipos humanos, pois o 

“primitivo”, o “rústico” e o “civilizado” o são em relação a uma epistemologia, a uma 

forma de entender o mundo e as formas que nele habitam. Assim, a necessidade universal 

a que diz respeito a literatura parece atender aos padrões ocidentais – e a eles se restringe. 

Por esse motivo, sociedades que não partilham do conceito ocidental de literatura, como 

os povos indígenas, não têm sua humanidade mutilada porque não têm acesso à literatura; 

sua humanidade é mutilada quando são tratados como culturalmente inferiores porque 

não alcançaram as “formas mais complexas e difíceis da produção escrita das grandes 

civilizações” (CANDIDO, 2004b, p. 176).  

Candido termina seu ensaio reafirmando a necessidade da literatura enquanto bem 

incompressível para consolidar a justiça social.  

Nas sociedades que procuram estabelecer regimes igualitários, 

o pressuposto é que todos devem ter a possibilidade de passar 

dos níveis populares para os níveis eruditos como consequência 

normal da transformação de estrutura, prevendo-se a elevação 

sensível da capacidade de cada um graças à aquisição cada vez 

maior de conhecimentos e experiências. (CANDIDO, 2004b, 

pp. 190-191)   
 

Candido fala em passagem de níveis como “consequência normal da transformação 

de estrutura”, o que parece sugerir que participar do nível erudito seria efeito de um 

sistema igualitário, enquanto aqueles que participariam de níveis populares seriam 

vítimas de um regime marcado pela iniquidade social – podemos inferir que estes 

pertenceriam às camadas menos favorecidas, cujo acesso a bens culturais é, como 

sabemos, restrito. Se considerarmos que o canto do índio está, como supõe Candido, 

articulado aos níveis populares, podemos supor que o indígena estaria preso a uma 
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estrutura que o mantém na pobreza, sem a possibilidade de “passar dos níveis populares 

para os níveis eruditos”. Essa proposição parece conduzir a uma confusão, afinal, não é 

pertinente pensar como desigualdade social o que, na verdade, é diferença cultural 

(MORAES, 2017).     

O perigo de que grande parte da sociedade brasileira se mantenha presa a estágios 

culturais menos avançados é a discussão central desse ensaio de Candido, embora 

atravesse outros de seus estudos analisados neste trabalho (lembremo-nos d’Os parceiros 

do Rio Bonito, em que o caipira se encontra fundido à natureza, e de “Literatura e 

subdesenvolvimento”, em que o êxodo rural transportou o caipira de uma etapa folclórica 

a outra). A injustiça que o crítico denuncia é a de que o povo, impedido de ter acesso à 

literatura erudita, encontra-se refém do folclore. O que talvez pareça problemático nas 

proposições do crítico é: 1) o pressuposto de que haveria graus de humanização, de 

maneira que o homem culto, por ter acesso à literatura erudita, seria mais humanizado 

que o índio e o caipira; 2) a confusão entre desigualdade social e diferença cultural, uma 

vez que as diferentes culturas são percebidas como etapas de um evolucionismo dentro 

de um mesmo sistema cultural. Dessa forma, a defesa do acesso à literatura humanizadora 

mascara o entendimento de que todos deveriam participar dos benefícios da “civilização, 

que é humanização” (CANDIDO, 2010, p. 202). 
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3. Nas veredas do Grande sertão 

 

Em 1956, Grande sertão: veredas, de Guimarães Rosa, chega à cena literária com 

uma proposta singular, não se alinhava ao regionalismo dos anos 1930, tampouco se 

assemelhava àquilo que era produzido durante a década em que foi lançado. Grande 

sertão: veredas foi, desde o primeiro momento, mostro feroz, difícil de domesticar, como 

aponta Silviano Santiago (2017), por isso, sofreu duras críticas daqueles que não 

conseguiram navegar pelas águas caudalosas do Alto São Francisco – para essa travessia, 

o leitor deve se valer de canoa talhada em peroba12, canoa pesada e de madeira nobre, 

que, se virar no percurso, leva junto o leitor inadvertido. Devido a essa monstruosidade 

do romance de Rosa, a crítica literária tratou logo de domesticar o romance de Guimarães 

Rosa, associando-o, por vezes, a uma genealogia de formação nacional, herdeiro legítimo 

d’Os sertões (1902) de Euclides da Cunha.  

Antonio Candido, um dos primeiros críticos a se voltar ao romance de Rosa, 

desenvolve em “O Homem dos Avessos” (1957) uma crítica que sustenta a comparação 

entre Grande sertão: veredas e Os sertões. Mais tarde, em 1970, o crítico novamente se 

detém no romance rosiano, dessa vez investigando a construção da figura do jagunço ao 

longo da literatura brasileira. A este ensaio dá o título de “Jagunços mineiros de Claudio 

a Guimarães Rosa”. Em ambos os ensaios, Candido recorre a proposições evolucionistas 

caras ao crítico – como observamos até aqui. Embora elas apareçam, por vezes, de forma 

mais matizada nas críticas ao romance, sua presença em ensaios que se inserem em 

contextos histórico-sociais distintos (em 1957, o Brasil vivia a euforia 

desenvolvimentista, já em 1970, a desilusão do subdesenvolvimento) conduz à reflexão 

acerca da permanência de pressupostos evolucionistas no pensamento teórico-crítico de 

Antonio Candido.  

Neste capítulo, a fim de perscrutar a presença dessas proposições na forma como o 

crítico pensa Grande sertão: veredas, propomos uma análise mais detida do romance 

associada à leitura de “O Homem dos Avessos” e “Jagunços mineiros de Claudio a 

                                                 
12 No romance, Riobaldo teme a travessia: “Tinha ouvido dizer que, quando canoa vira, fica boiando, 

e é bastante a gente se apoiar nela, encostar um dedo que seja, para se ter tenência, a constância de não 

afundar, e aí ir seguindo, até sobre se sair no seco. Eu disse isso. E o canoeiro me contradisse: – “Esta é das 

que afundam inteiras. É canoa de peroba. Canoa de peroba e de pau-d’óleo não sobrenadam...” (GSV, p. 

144) 
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Guimarães Rosa”. Acreditamos que esses ensaios não se esgotam em suas próprias 

investigações, assim como o rico romance de Rosa não se esgota nas análises do crítico.  

 

 

3.1. Nonada: “O sertão está em toda parte” 

 
Digo: o real não está na saída nem na chegada: 

ele se dispõe para a gente é no meio da travessia. 

 João Guimarães Rosa, Grande sertão veredas 

 

O leitor que envereda por Grande sertão: veredas encontra em suas páginas um 

sertão de excessos, onde paisagem e linguagem se mostram em fartura. O “monstro” de 

Guimarães Rosa, conforme Silviano Santiago (2017), transborda em qualidade estética. 

Rosa é considerado por ele um inventor13. Talvez por isso a obra tenha reunido, em sua 

primeira recepção, alguns leitores descontentes, como é o caso conhecido de Ferreira 

Gullar, que declarou: “Li 70 páginas do Grande sertão: veredas. Não pude ir adiante. A 

essa altura, o livro começou a parecer-me uma história de cangaço contada para linguistas. 

Parei, mas sempre fui um péssimo leitor de ficção” (SANTIAGO, 2017, p. 19). Outros 

escritores fizeram coro a Ferreira Gullar, porém mais numerosas e significativas são as 

críticas que se rendem ao romance. 

Antonio Candido, um dos primeiros críticos a se debruçar sobre o romance de Rosa, 

escreveu que “na extraordinária obra-prima Grande sertão: veredas há de tudo para quem 

souber ler, e nela tudo é forte, belo, impecavelmente realizado” (CANDIDO, 1964, p. 

294). Se há no romance, como afirma o crítico, “de tudo para quem souber ler”, as chaves 

de leitura que se seguiram à sua, ao contrário, apontam para a tendência de alguns críticos 

literários de percorrer a vereda aberta por Candido, reforçando a domesticação do 

selvagem Grande sertão: veredas, na sugestão de Silviano Santiago. Anos após o contato 

inicial de Antonio Candido com o romance de Guimarães Rosa, em 1970, o crítico, em 

um ensaio acerca das produções literárias dos países latino-americanos, marcados pelo 

subdesenvolvimento, classifica Grande sertão: veredas como obra “super-regionalista” – 

categoria criada por ele e que corresponde, como tratamos no capítulo anterior, “à 

consciência dilacerada do subdesenvolvimento e opera uma explosão do tipo de 

                                                 
13 Em Abc da literatura (1970), Ezra Pound propõe seis categorias estéticas que hierarquizam a 

atividade criativa. “Inventores” é a mais alta delas.  
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naturalismo que se baseia na referência a uma visão empírica do mundo” (CANDIDO, 

1987, p. 162) – a fim de marcar um tipo de regionalismo diverso daquele visto em 

momentos anteriores.  

Candido pensa em um primeiro regionalismo, durante o Romantismo, a que 

corresponderia o “regionalismo pitoresco”, com um tratamento exotizante do sertanejo e 

da região, e em uma segunda fase, entre os anos 1930 e 1940, que corresponderia ao 

“regionalismo problemático”, dotada de um maior engajamento político-social 

(CANDIDO, 1987). Este capítulo se propõe, assim, a pensar o que subjaz ao “super-

regionalismo” na crítica de Antonio Candido ao romance de Guimarães Rosa, uma vez 

que essa categoria parece sugerir, sobretudo, a hierarquização entre a “experiência 

documentária” e a “expressão universal” (CANDIDO, 1964, p. 295) – ou, para 

retomarmos a dialética da Formação, entre particular e universal. 

Por ocasião da XXIV Reunião Anual da SBPC, o crítico profere a palestra “A 

literatura e a formação do homem” (1972) a fim de “apresentar algumas variações sobre 

a função humanizadora da literatura, isto é, sobre a capacidade que ela tem de confirmar 

a humanidade do homem” (CANDIDO, 2012, p. 81). Inicialmente, Candido parte de uma 

“necessidade universal de fantasia” (CANDIDO, 2012, p. 82), de modo que tudo parece 

acatar a essa necessidade humana: anedotas, narrativas populares, cantos folclóricos, 

lendas, poemas, contos, romances. Assim, Candido pretende “abordar o problema da 

literatura como representação de uma dada realidade social e humana, que faculta maior 

inteligibilidade com relação a esta realidade” (CANDIDO, 2012, p. 86). Para isso, recorre 

a “um único exemplo de relação das obras literárias com a realidade concreta: o 

regionalismo brasileiro, que por definição é cheio de realidade documentária” 

(CANDIDO, 2012, p. 86).  

Candido considera o regionalismo brasileiro “cheio de realidade documentária”, o 

que é um recurso necessário, segundo o crítico, em países sujeitos à condição de 

subdesenvolvimento. É também por considerar o ultrapassamento dessa “realidade 

documentária” que o autor classifica a obra de Guimarães Rosa como super-regionalista. 

Vejamos as palavras do crítico: 

Ele [regionalismo] existiu, existe e existirá enquanto houver condições 

como as do subdesenvolvimento, que forçam o escritor a focalizar como 

tema as culturas rústicas mais ou menos à margem da cultura urbana. O 

que acontece é que ele se vai modificando e adaptando, superando as 

formas mais grosseiras até dar a impressão de que se dissolveu na 
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generalidade dos temas universais, como é normal em toda obra bem 

feita. E pode mesmo chegar à etapa onde os temas rurais são tratados 

com um requinte que em geral só é dispensado aos temas urbanos, como 

é o caso de Guimarães Rosa, a cujo propósito seria cabível falar num 

super-regionalismo. (CANDIDO, 2012, p. 86) 

 

O regionalismo, dessa forma, está atrelado à condição de subdesenvolvimento, 

repondo-se os argumentos de “Literatura e subdesenvolvimento”, em que Candido 

afirmava, como vimos, que o regionalismo é uma “etapa necessária, que fez a literatura, 

sobretudo o romance e o conto, focalizar a realidade local” (CANDIDO, 1987, p. 159). 

Notemos que o regionalismo é uma etapa necessária em países como o Brasil, marcados 

pelo subdesenvolvimento, de maneira que o foco na realidade local das regiões é 

necessário para colocar em relevo a “situação de atraso” (CANDIDO, 1987, p. 158). Além 

disso, vemos retomado um modelo teleológico de literatura, visto que o regionalismo 

deve superar – vocábulo caro ao crítico – “as formas mais grosseiras até dar a impressão 

de que se dissolveu na generalidade dos temas universais” e, assim, “chegar à etapa onde 

os temas rurais são tratados com um requinte que em geral só é dispensado aos temas 

urbanos”. Ou seja, Candido considera o regionalismo uma etapa necessária em países 

subdesenvolvidos porque faz o escritor se voltar à realidade local, tratando como tema 

“as culturas rústicas mais ou menos à margem da cultura urbana”. Essa etapa deve, 

paulatinamente, superar o documental para se dissolver em temas considerados pelo 

crítico como universais. A categoria do super-regionalismo é apontada como modelo 

dessa superação e Guimarães Rosa seu maior expoente.  

Parece, no entanto, que falar em “super-regionalismo” pressupõe a superação do 

que Candido chama de “realidade documental” (referência) para que a obra – neste caso, 

falamos especificamente de Grande sertão: veredas – se volte a temas universais a partir 

da elaboração dessa realidade por meio da invenção, como sugere o crítico em “O Homem 

dos Avessos”. “A literatura e a formação do homem” mostra-nos, além disso, que “o 

problema da função da literatura como representação de uma dada realidade social e 

humana, que faculta maior inteligibilidade com relação a esta realidade” (CANDIDO, 

1999a, p. 86) articula-se à tensão entre tema e linguagem. Segundo Antonio Candido,  

[...] o Regionalismo estabelece uma curiosa tensão entre tema e 

linguagem. O tema rústico puxa para os aspectos exóticos e pitorescos 

e, através deles, para uma linguagem inculta cheia de peculiaridades 

locais; mas a convenção normal da literatura, baseada no postulado da 

inteligibilidade, puxa para uma linguagem culta e mesmo acadêmica. O 
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Regionalismo deve estabelecer uma relação adequada entre os dois 

aspectos, e por isso se torna um instrumento poderoso de transformação 

da língua e de revelação e autoconsciência do País; mas pode ser 

também fator de artificialidade na língua e alienação no plano do 

conhecimento do País. (CANDIDO, 1999a, pp. 86-87) 

 

Conforme pontua Candido, apesar de, no plano do conteúdo, o regionalismo se 

voltar a “aspectos exóticos e pitorescos e, através deles, para uma linguagem inculta cheia 

de peculiaridades locais”, a literatura, para manter certa inteligibilidade, “puxa para uma 

linguagem culta e mesmo acadêmica”. A função humanizadora da literatura depende da 

“solução linguística” adotada para lidar com a tensão entre tema e linguagem. Também 

certo “sentido reificador” depende disso: “[...] dependendo dela [da solução linguística 

adequada] é que o Regionalismo pode ter um sentido humanizador ou um sentido 

reificador. Dito de outro modo: pode funcionar como representação humanizada ou como 

representação desumanizada do homem das culturas rurais” (CANDIDO, 1999a, p. 88). 

Ou seja, a obra literária não apenas humaniza; ela pode também pode desumanizar se 

tiver um sentido reificador. 

Para evitar que a literatura seja fator de alienação, Candido propõe que o escritor – 

de uma obra regionalista – deve ser capaz de atenuar o hiato entre linguagem e tema, 

“dissolvendo de certo modo o homem culto no homem rústico” (CANDIDO, 1999a, p. 

89). Para isso, o escritor deve recorrer ao narrador em primeira pessoa, pois, ao fazê-lo, 

o homem rústico “deixa de ser um ente separado e estranho, que o homem culto 

contempla, para tornar-se um homem realmente humano, cujo contacto humaniza o leitor” 

(CANDIDO, 1999a, p. 89). Dito de outra forma, “com a utilização do narrador fictício 

fica evitada a situação de dualidade, porque não há diferença de cultura entre quem narra 

e quem é objeto da narrativa” (CANDIDO, 1999a, p. 89). Por meio da mediação, o 

universo do rústico deve se tornar inteligível ao civilizado.  

Se o recurso ao narrador-personagem é uma forma de evitar a tensão entre tema e 

linguagem – porque dissolve “de certo modo o homem culto no homem rústico” 

(CANDIDO, 1999a, p. 89) –, conforme nos propõe Candido, Grande sertão: veredas 

parece ser refratário desse princípio. Riobaldo faz pulsar a tensão entre essas duas forças. 

Sua fala não pode ser encontrada no falar do sertão mineiro. Sobre a forma como Rosa 

tece a fala de Riobaldo, Arrigucci Jr. considera que  

“É sempre difícil, se não impossível, saber ao certo o que é material 

bruto da experiência, retirado diretamente da realidade sertaneja, a que 
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o escritor teria tido acesso em seus contactos com aquele espaço 

regional, ou o que é mediado pela informação cultural, tendo derivado 

de leituras literárias e afins, do estudo científico, ou de outras fontes. O 

fato é que encontramos, na base da linguagem, o falar regional do Norte 

de Minas, certamente muito estilizado, de combinação com latinismos; 

arcaísmos tomados ao português medieval [...]; indianismos; 

neologismos; termos aproveitados e adaptados de múltiplos idiomas (do 

inglês, do alemão, do francês, do árabe etc.); vocábulos cultos e raros, 

bebidos nos clássicos portugueses; elementos da linguagem das 

ciências, e sabe-se lá de que fontes mais.” (ARRIGUCCI JR., 1994, p. 

13) 

 

Ninguém fala como Riobaldo. Sua fala é redemoinho que puxa o leitor, 

envolvendo-o em uma rede de reminiscências, em um contar e recontar sem certezas.   

E as idéias instruídas do senhor me fornecem paz. Principalmente a 

confirmação, que me deu, de que o Tal não existe; pois é não? O 

Arrenegado, o Cão, o Cramulhão, o Indivíduo, o Galhardo, o Pé-de-

Pato, o Sujo, o Homem, o Tisnado, o Coxo, o Temba, o Azarape, o 

Coisa-Ruim, o Mafarro, o Pé-Preto, o Canho, o Duba-Dubá, o Rapaz, o 

Tristonho, o Não-sei-que-diga, O-que-nunca-se-ri, o Sem-

Gracejos...Pois, não existe! E, se não existe, como é que se pode se 

contratar pacto com ele? E a idéia me retorna. Dum mau imaginado, o 

senhor me dê o lícito: que, ou então – será que pode também ser que 

tudo é mais passado revolvido remoto, no profundo, mais crônico: que, 

quando um tem noção de resolver a vender a alma sua, que é porque ela 

já estava dada vendida, sem se saber; e a pessoa sujeita está só é 

certificando o regular dalgum velho trato – que já se vendeu aos poucos, 

faz tempo? Deus não queira; Deus que roda tudo! Diga o senhor, sobre 

mim diga. (GSV, pp. 48-49) 

 

Riobaldo lista os diferentes nomes pelos quais o demo é conhecido em uma 

tentativa de nomear o inominável e negar sua existência – pois, se não existe, como 

haveria ele, Riobaldo, de contratar pacto com ele? Com a força de redemoinho, o narrar 

de Riobaldo mergulha o leitor nas angústias e incertezas que movem o próprio narrador. 

Antonio Candido foi um dos primeiros críticos a elogiar a forma como Guimarães 

Rosa configura o sertão em Grande sertão: veredas, ressaltando, principalmente, a 

universalidade que a região alcança a partir do olhar de Rosa. Assim, ao nos voltarmos à 

crítica de Candido ao romance em “O Homem dos Avessos”, vemos o crítico sugerir que: 

A experiência documentária de Guimarães Rosa, a observação da vida 

sertaneja, a paixão pela coisa e pelo nome da coisa, a capacidade de 

entrar na psicologia do rústico, – tudo se transformou em significado 

universal graças à invenção, que subtrai o livro à matriz regional para 

fazê-lo exprimir os grandes lugares-comuns, sem os quais a arte não 

sobrevive: dor, júbilo, ódio, amor, morte, – para cuja órbita nos arrasta 
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a cada instante, mostrando que o pitoresco é acessório e que na verdade 

o Sertão é o Mundo” (CANDIDO, 1964, p. 295).  

“O Sertão é o Mundo”, aponta-nos Antonio Candido. Esse trecho mostra que a 

“invenção” é o grande salto de Rosa notado por Candido, marcando sua diferença em 

relação a um regionalismo de “imaginação vasqueira”. O crítico também sugere que a 

topografia do romance de Rosa não é só geográfica, mas imaginária, porque carregada do 

“sentido mágico-simbólico” (CANDIDO, 1964, p. 297); que o jagunço de Rosa não se 

prende à figura do jagunço mesmo, é a criação de um tipo literário que transcende “a 

realidade do banditismo político, que aparece então como avatar sertanejo da Cavalaria”14 

(CANDIDO, 1964, p. 301). Em “Jagunços mineiros de Cláudio a Guimarães Rosa” 

(1970), o crítico avança em suas considerações acerca da figura do jagunço, sugere que o 

jagunço de Rosa passa a “representar os problemas comuns da nossa humanidade” 

(CANDIDO, 2004a, p. 120), resultado da transcendência da realidade sertaneja na visão 

de Candido. Vejamos como o crítico pensa o jagunço na literatura rosiana.  

O jagunço é, portanto, aquele que, no sertão, adota uma certa conduta 

de guerra e aventura compatível com o meio, embora se revista de 

atributos contrários a isto; mas não é necessariamente pior do que os 

outros, que adotam condutas de paz, atuam teoricamente por meios 

legais como o voto, e se opõem à barbárie enquanto civilizados. Ao 

contrário, parece frequentemente que o risco e a disciplina dão ao 

jagunço uma espécie de dignidade não encontrada em fazendeiros 

“estadonhos”, solertes aproveitadores da situação, que o empregam 

para seus fins ou o exploram para maior luzimento da máquina 

econômica. (CANDIDO, 2004a, pp. 112-113) 

Danielle Corpas considera que “da maneira como Antonio Candido a descreve, a 

forma do jagunço rosiano reveste-se de caráter admirável, elevada tanto pelo ideal de 

superação das ambiguidades do mundo-sertão quanto pelo contraste com os personagens 

fazendeiros” (CORPAS, 2018, p. 370). Os contrastes entre jagunços e fazendeiros, 

contudo, são menos do que possam parecer ao lermos a crítica de Candido. O ex-jagunço 

Riobaldo, no presente da narrativa, conta a seu ouvinte silencioso como mantém próximos 

os antigos companheiros de jagunçagem: “Deixo terra com eles, deles o que é meu é, 

fechamos que nem irmãos. Para que eu quero ajuntar riqueza? Estão aí, de armas areiadas. 

Inimigo vier, a gente cruza chamado, ajuntamos: é hora dum bom tiroteiamento em paz, 

                                                 
14 Cavalcanti Proença desenvolve o estudo acerca da associação de Grande sertão veredas ao romance de 

Cavalaria em Trilhas no grande sertão (1958). Este estudo é referenciado por Candido em “O Homem dos 

Avessos”.  
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exp’rimentem ver. Digo isto ao senhor, de fidúcia” (GSV, p. 26). Assim como seu 

pai/padrinho Selorico Mendes e tantos outros fazendeiros, Riobaldo também conta com 

braços armados para travar “bom tiroteiamento em paz” com os inimigos. Segundo o 

crítico, o jagunço de Rosa assume um caráter universal porque não é apenas o jagunço 

sertanejo.  

Podemos, assim, repetir que há em Guimarães Rosa uma ontologia 

peculiar do jagunço que, sem prejuízo, e mesmo por causa dos aspectos 

sociológicos muito vivos, parece o traço mais característico do seu 

universo ficcional. Por isso o seu jagunço difere dos que aparecem 

noutros livros brasileiros, e não espanta que, desde o aparecimento de 

Grande sertão, tenha sido encarado por alguns críticos como forma de 

paladino, a ser aproximado da ficção medieval.  

Isto significa que Guimarães Rosa tomou um tipo humano tradicional 

em nossa ficção e, desbastando os seus elementos contingentes, 

transportou-o, além do documento, até a esfera onde os tipos literários 

passam a representar os problemas comuns da nossa humanidade, 

desprendendo-se do molde histórico e social de que partiram. 

(CANDIDO, 2004a, p. 120) 

Candido considera que o jagunço de Guimarães Rosa ultrapassa o documental para 

se dissolver no universal, “onde os tipos literários passam a representar os problemas 

comuns da nossa humanidade”. Esse salto para o universal parece ser, para Candido, o 

que coloca Rosa como cume do super-regionalismo. O jagunço rosiano, parece sugerir 

Candido – principalmente se recuperarmos suas proposições em “Literatura e 

subdesenvolvimento” –, representa “os problemas comuns da nossa humanidade” porque 

não se prende à realidade local, que é, para o estudioso, marcada pelo atraso, pela pobreza, 

pela presença de tipos humanos que se afastam da civilização. Dessa forma, ao revestir o 

jagunço de universalidade – aproximando-o da tradição medieval, não por acaso parte da 

tradição europeia – o crítico o afasta dessa realidade que, podemos inferir, não interessaria 

ao homem universal.  

Rosa, entretanto, parece seguir outra vereda, pois traz para a cena literária uma parte 

do Brasil que o espírito de modernização em efervescência no decênio de 1950 pretendia 

soterrar sob suas grandiosas construções em concreto: o sertão. Conforme sugere Silviano 

Santiago, “apesar de obrigar o cidadão brasileiro citadino a pisar também e de modo 

inesperado o áspero interior do país, Grande sertão: veredas é – ao contrário da nova 

capital federal – ribeirinho e verde, barrento e encardido, anárquico e selvagem. É 

criminosa e destemperadamente varonil” (SANTIAGO, 2017, p. 21).  
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Luiz Costa Lima (1966) sugere que o sertão de Grande sertão: veredas carrega 

dimensões opostas: é um ponto físico preciso e um ponto cósmico. Nesse sertão, 

predomina a ambivalência – “O sertão é isto e aquilo, suas partes são mágicas e são reais. 

Confundem-se” (COSTA LIMA, 1969, p. 73). A ambivalência proposta por Costa Lima 

não se limita ao princípio proposto por Candido porque, diferentemente do autor de “O 

Homem dos Avessos”, Costa Lima não acredita no ultrapasse do dado particular para a 

construção de uma narrativa universal:  

O sertão, portanto, também se faz ambivalente, dupla existência, 

relação dinâmica, vida situada em dois planos. Não se trata de um 

ultrapasse, depurando-se o sertão físico em lugar cósmico, em que lugar 

é o ponto que o homem ocupa, e não este ou aquele de confirmação 

geográfica. Se se pensasse numa relação de ultrapasse descompreender-

se-ia o próprio padrão narrativo e estilístico de toda a obra. (COSTA 

LIMA, 1969, p. 73) 
 

A diferença de perspectiva entre Candido e Costa Lima parece estar permeada da 

forma como cada um deles pensa a realidade. Como vimos anteriormente, Candido sugere 

que a tensão entre tendências particularistas e universalistas é característica da literatura 

brasileira, de modo que o desafio do escritor em uma terra de “primitivismo reinante” é 

equilibrar a forma universal e o dado particular. Para Candido, o objetivo da literatura 

consiste na representação de uma realidade prévia, ou seja, a literatura, nessa perspectiva, 

age como mediadora, ajuda o leitor a compreender melhor o mundo social na medida em 

que partilha de uma estrutura (a da obra) ordenadora (MORAES, 2018a). Por isso, 

Candido espera que a literatura funcione como instrumento de produção de consciência e 

entendimento sobre a realidade. 

Costa Lima, por outro lado, sugere que “o produto do imaginário, no caso, o 

discurso ficcional, interessa por produzir um distanciamento quanto ao que se admite 

como ‘realidade’, produzindo perspectivação” (MORAES, 2018a, p. 18). A realidade, 

portanto, seria, ela própria, representação. Na perspectiva de Moraes, o leitor também 

entra nesse jogo, pois para Costa Lima ele é o responsável por estabelecer pontes entre o 

que entende como realidade e o texto literário – suas próprias referências de realidade são 

necessárias ao jogo do texto literário. Porque a realidade é representação, ela não pode 

ser ultrapassada pela própria representação, mas sim deslocada, perspectivada. Por isso, 

Costa Lima rejeita a hierarquia entre o sertão físico e o cósmico em Grande sertão: 

veredas.  
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O sertão de Rosa, por meio de uma linguagem trabalhada na minúcia, ressalta ao 

leitor as riquezas da região – o jagunço, as veredas, os buritis – que não são colocados 

diante do leitor como objetos da simples observação, mas como seres que são tratados 

também com minúcia, exigindo o olhar atento do leitor para o mundo do sertão. No contar 

de Riobaldo, o sertão é ser vivente, que faz aguçar as percepções sensoriais de quem o 

atravessa:  

De que serve eu lhe contar minuciado – o senhor não padeceu feliz 

comigo – ? Saber as revezadas do capim? Ah, então, que foram: mimoso, 

sempre verde, marmelada, agrestes e grama de-burro... A caminhada é 

assim, é ser: despesa grossa, o abalo. Contra a mera vontade, que meio 

me lembro, aquelas ladeiras de chapadas. Subindo para terreno 

concertado, cada tabuleiro que o fim dele é dificultoso, pior do que 

batoqueira de caatingal. Os muitos campos, com tristeza agora bota 

valesse menos que alpercata. O vento endureceu. Aí passa gavião, 

apanha guincho, de todas as estirpes deles – o que gaviãozinho 

quiriquitou! E lá era que o senhor podia estudar o juízo dos bandos de 

papagaios. (GSV, pp. 526-527) 

 

As obras arquitetônicas que prometiam modernização ao país não foram capazes de 

cimentar o sertão de Rosa, Grande sertão: veredas se fez monstro incapturável, que não 

pode ser aprisionado por uma crítica literária de cunho teleológico, que pensa o 

regionalismo como etapa e sua superação como universalidade. Nesse sertão que se 

descortina em veredas, emaranhado pelo ir e vir de reminiscências de quem o conta, onde 

o diabo vige na rua, no meio do redemunho, confundem-se as fronteiras: homem e sertão, 

tão somente ser-tão.  

Lugar sertão se divulga: é onde os pastos carecem de fechos; onde um 

pode torar dez, quinze léguas, sem topar com casa de morador; e onde 

criminoso vive seu cristo-jesus, arredado do arrocho de autoridade. O 

Urucuia vem dos montões oestes. Mas, hoje, que na beira dele, tudo dá 

– fazendões de fazendas, almargem de vargens de bom render, as 

vazantes; culturas que vão de mata em mata, madeiras de grossura, até 

ainda virgens dessas lá há. O gerais corre em volta. Esses gerais são 

sem tamanho. Enfim, cada um o que quer aprova, o senhor sabe: pão ou 

pães, é questão de opiniães... O sertão está em toda a parte. (GSV, pp. 

3-4) 

Quando foi que eu tive minha culpa? Aqui é Minas; lá já é a Bahia? 

Estive nessas vilas, velhas, altas cidades... Sertão é o sozinho. 

Compadre meu Quelemém diz: que eu sou muito do sertão? Sertão: é 

dentro da gente. O senhor me acusa? (GSV, p. 435) 

E glose: manter firme uma opinião, na vontade do homem, em mundo 

transviável tão grande, é dificultoso. Vai viagens imensas. O senhor faça 

o que queira ou o que não queira – o senhor toda a-vida não pode tirar 
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os pés: que há-de estar sempre em cima do sertão. O senhor não creia 

na quietação do ar. Porque o sertão se sabe só por alto. Mas, ou ele ajuda, 

com enorme poder, ou é traiçoeiro muito desastroso. O senhor... (GSV, 

p. 763) 

 

Ao longo da narrativa de Riobaldo, o sertão se vai revelando, consistência própria: 

“Sertão não é malino nem caridoso, mano oh mano!: – ... ele tira ou dá, ou agrada ou 

amarga, ao senhor, conforme o senhor mesmo” (GSV, p. 747). A noção de sertão se 

reformula a cada vereda, num processo de (re)elaboração que se confunde com o da 

própria reflexão sobre si mesmo, daí termos um sertão que é “nonada” e, simultaneamente, 

“está em toda parte”. Para Costa Lima (2018), “O sertão que Riobaldo relata ao calado 

doutor é a metonímia alegorizada do que não se diz claramente, seja para preservação da 

verossimilhança, seja mais densamente porque entrelaçado à própria vida” (COSTA 

LIMA, 2018, p. 196). O sertão, como a vida, se descortina pelo narrar de Riobaldo, que 

atravessa ambos.  

“A qualidade e a beleza selvagem – the wilderness – do Grande sertão: veredas é 

alheia e é autêntica, é originária e é universal, é literária e é filosófica, e domina” 

(SANTIAGO, 2017, p. 29). Para dar conta do “monstro” de Rosa, como chama o romance 

rosiano, Silviano Santiago utiliza o termo “ferocidade”. Para ele, a obra de Rosa é monstro 

que não pode ser domesticado, embora, segundo o autor, esse tenha sido o tratamento 

dado à obra pela crítica literária: “A atitude egoísta e unilateral da melhor crítica do 

romance é própria da atividade de domesticar o selvagem” (SANTIAGO, 2017, p. 33). A 

ferocidade proposta pelo crítico aponta para o selvagem, o monstro, a wilderness, aquilo 

que não pode ser domesticado porque não se prende a limitações. O sertão de Rosa é 

ambivalente, todo ferocidade, por isso, não cabe nos termos do regionalismo – e talvez 

nem nos do super-regionalismo.  

Para melhor discutirmos os meandros de “O Homem dos Avessos” e 

compreendermos quais veredas deságuam nas proposições de Antonio Candido acerca do 

romance de Guimarães Rosa, é necessário recuperar parte de sua longa travessia, visto 

que “o real não está na saída nem na chegada: ele se dispõe para a gente é no meio da 

travessia” (GSV, p. 86).  

“Estímulos da criação literária” (1965), como argumentamos no capítulo anterior, é 

uma reformulação do pressuposto que move Os parceiros: o homem que vive em uma 

condição de proximidade com a natureza está alinhado à concretude, à materialidade e, 
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porque vive em um meio considerado pelo crítico como “atrasado”, está também sujeito 

às consequências desse atraso (ou subdesenvolvimento, para incorporamos também o 

Candido de a partir dos anos 1970, com a publicação de “Literatura e 

subdesenvolvimento”, quando as questões acerca dessa condição nas Américas passam a 

incorporar os textos do crítico). Por outro lado, o homem civilizado, que domina a 

natureza, articula-se à autonomia do espírito, à humanização, à ordem. Trata-se, portanto, 

de uma hierarquização entre natureza e cultura que se expande também para a formação 

do homem – o primitivo não é tão humanizado quanto o civilizado. A partir disso, 

podemos pensar também que esse é um dos motivos por que a literatura que se volta ao 

homem rústico – na forma das obras regionalistas – necessita de mediação15 para levar o 

universo do homem rústico ao civilizado (CANDIDO, 1972).  

Em Grande sertão: veredas essa hierarquia entre natureza e cultura/ primitivo e 

civilizado não parece funcionar. Mais do que isso, é a voz do rústico que dá o tom da 

narrativa, é o ex-jagunço Riobaldo que conta suas memórias ao senhor doutor, que ouve 

emudecido. Subverte-se a lógica civilizada; com a palavra, Riobaldo.  

O senhor sabe?: não acerto no contar, porque estou remexendo o vivido 

longe alto, com pouco caroço, querendo esquentar, demear, de feito, 

meu coração, naquelas lembranças. Ou quero enfiar a idéia, achar o 

rumozinho forte das coisas, caminho do que houve e do que não houve. 

As vezes não é fácil. Fé que não é. (GSV, p. 242)  

O senhor, mire e veja, o senhor: a verdade instantânea dum fato, a gente 

vai departir, e ninguém crê. Acham que é um falso narrar. Agora, eu, eu 

sei como tudo é: as coisas que acontecem, é porque já estavam ficadas 

prontas, noutro ar, no sabugo da unha; e com efeito tudo é grátis quando 

sucede, no reles do momento. (GSV, p. 624) 

 

Riobaldo narra suas memórias para entender o quem das coisas, porque o presente 

só pode ser reelaborado quando é passado: o real “se dispõe para a gente é no meio da 

travessia” (GSV, p. 85). Grande sertão: veredas, antes de confirmar o homem em sua 

humanidade, como sugere Candido acerca da função humanizadora da literatura, parece 

perturbar as certezas, inclusive em relação à própria humanização/civilização do homem; 

“uma literatura super-inclusiva, anti-hierárquica, com a força e o propósito de subverter 

cosmologias e teologias graças à desordenação que a ordem formal, aglutinadora de 

                                                 
15 Candido fala, em “A literatura e a formação do homem” (1972), que o recurso ao narrador-

personagem resolve a tensão entre tema e linguagem do regionalismo, aproximando o leitor civilizado do 

“tema rústico”.  
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mundos, coloca em jogo” (RATTES, 2016, p. 32). A fala de Riobaldo é atravessada por 

incertezas em uma narrativa que se faz redemoinho – desordenação que coloca em jogo 

o que parecia inquestionável. 

Nesse sertão cortado por veredas, o demo passa a existir a partir do questionamento 

de sua existência – age por meio de sua não-existência. Ambivalência. A existência de 

Deus, por outro lado, é afirmada pela sua necessidade: “O senhor ouvia, eu lhe dizia: o 

ruim com o ruim, terminam por as espinheiras se quebrar – Deus espera essa gastança. 

Moço!: Deus é paciência. O contrário, é o diabo” (GSV, p. 17). A força perturbadora do 

romance coloca em tensão as certezas dentro de um mundo muito misturado. 

Que isso foi o que sempre me invocou, o senhor sabe: eu careço de que 

o bom seja bom e o rúim ruim, que dum lado esteja o preto e do outro 

o branco, que o feio fique bem apartado do bonito e a alegria longe da 

tristeza! Quero os todos pastos demarcados...Como é que posso com 

este mundo? A vida é ingrata no macio de si; mas transtraz a esperança 

mesmo do meio do fel do desespero. Ao que, este mundo é muito 

misturado...(GSV, pp. 306-307) 

Como bem ressalta Silviano Santiago, “o romance é, antes de mais, uma bofetada 

no Homem” (SANTIAGO, 2017, p. 13). Homem que tenta domar a natureza, embora não 

consiga domar nem a sua própria natureza. O homem humano, que em Candido carrega 

ares de civilização/humanização e está associado ao universal, a um modelo europeu, em 

Rosa “é sentimento que existe em-diferença e em travessia” (SANTIAGO, 2017, p. 32). 

Nas palavras de Riobaldo: 

E o Sidurino disse: – “A gente carecia agora era de um vero tiroteio, 

para exercício de não se minguar... A alguma vila sertaneja dessas, e se 

pandegar, depois, vadiando...” Ao assaz confirmamos, todos estávamos 

de acordo com o sistema. Aprovei, também. Mas, mal acabei de 

pronunciar, eu despertei em mim um estar de susto, entendi uma dúvida, 

de arpejo; e o que me picou foi uma cobra bibra. Aqueles, ali, eram com 

efeito os amigos bondosos, se ajudando uns aos outros com sinceridade 

nos obséquios e arriscadas garantias, mesmo não refugando a sacrifícios 

para socorros. Mas, no fato, por alguma ordem política, de se dar fogo 

contra o desamparo de um arraial, de outra gente, gente como nós, com 

madrinhas e mães – eles achavam questão natural, que podiam ir 

salientemente cumprir, por obediência saudável e regra de se 

espreguiçar bem. O horror que me deu – o senhor me entende? Eu tinha 

medo de homem humano. (GSV, pp. 577-578) 

 

Se o super-regionalismo de Antonio Candido propõe a transcendência do dado 

particular para incorporá-lo a valores universais de humanidade, que resulta na saída do 

pitoresco regional para adentrar na preocupação moral e metafísica da qual partilha o 
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homem ocidental civilizado, Grande sertão: veredas nos coloca diante da perturbação de 

certezas que regem esse homem. A realidade local, parece nos sugerir Candido, é 

reconstruída – melhor dizer “reinventada” – para ser transcendida. Isso parece supor a 

superação do dado local, como defendemos, uma vez que a realidade deve ser 

ultrapassada, conforme sugere o estudioso, pela invenção para se dissolver em uma forma 

universal. Por esse motivo, o jagunço de Rosa assume, para Candido, caráter ontológico: 

“o comportamento do jagunço aparece como um modo de existência, como forma de ser 

no mundo, encharcando a realidade social de preocupações metafísicas” (CANDIDO, 

2004a, p. 115). Parece que, dessa forma, o sertão se aproxima do universo do homem 

civilizado – conforme propõe o estudioso em “A literatura e a formação do homem” – e 

o dado universal assume maior relevância que o dado particular.  

No grande sertão que Riobaldo e os demais jagunços atravessam, o homem é seu 

próprio algoz, e sua natureza é dúbia, por isso o leitmotiv da dúvida se o diabo existe ou 

não e a recorrente necessidade de reiterar a existência de Deus atravessam a narrativa 

numa tentativa de também entender o que é o humano. A conclusão a que chega Riobaldo 

ao final de sua travessia:   

E me cerro, aqui, mire e veja. Isto não é o de um relatar passagens de 

sua vida, em toda admiração. Conto o que fui e vi, no levantar do dia. 

Auroras. Cerro. O senhor vê. Contei tudo. Agora estou aqui, quase 

barranqueiro. Para a velhice vou, com ordem e trabalho. Sei de mim? 

Cumpro. O Rio de São Francisco – que de tão grande se comparece – 

parece é um pau grosso, em pé, enorme... Amável o senhor me ouviu, 

minha idéia confirmou: que o Diabo não existe. Pois não? O senhor é 

um homem soberano, circunspecto. Amigos somos. Nonada. O diabo 

não há! É o que eu digo, se for... Existe é homem humano. Travessia. 

(GSV, pp. 874-875) 

 

A narrativa errante de Riobaldo espelha a errância do próprio vivido, matéria 

vertente escorregadia, porque “viver é negócio muito perigoso...” (GSV, p. 7) e narrar 

também é muito perigoso, pois, ao recontar sua história, o ex-jagunço Riobaldo revive o 

já vivido, como se fosse uma escapatória metafísica, uma tentativa de mostrar que a vida 

é algo mais – a única forma de reaver Diadorim. Somente a narrativa em redemoinho é 

capaz de dar conta dessa matéria fugidia e fugaz e de trazer à vida o jagunço Reinaldo – 

para Riobaldo, em segredo, Diadorim – enigma cuja chave o narrador-personagem tenta 

recuperar pelo narrar.  
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Estou contando ao senhor, que carece de um explicado. Pensar mal é 

fácil, porque esta vida é embrejada. A gente vive, eu acho, é mesmo 

para se desiludir e desmisturar. A senvergonhice reina, tão leve e leve 

pertencidamente, que por primeiro não se crê no sincero sem maldade. 

Está certo, sei. Mas ponho minha fiança: homem muito homem que fui, 

e homem por mulheres! – nunca tive inclinação pra aos vícios 

desencontrados. Repilo o que, o sem preceito. Então – o senhor me 

perguntará – o que era aquilo? Ah, lei ladra, o poder da vida. Direitinho 

declaro o que, durando todo tempo, sempre mais, às vezes menos, 

comigo se passou. Aquela mandante amizade. Eu não pensava em 

adiação nenhuma, de pior propósito. Mas eu gostava dele, dia mais dia, 

mais gostava. Diga o senhor: como um feitiço? Isso. Feito coisa feita. 

Era ele estar perto de mim, e nada me faltava. Era ele fechar a cara e 

estar tristonho, e eu perdia meu sossego. Era ele estar por longe, e eu só 

nele pensava. E eu mesmo não entendia então o que aquilo era? Sei que 

sim. Mas não. E eu mesmo entender não queria. Acho que. Aquela 

meiguice, desigual que ele sabia esconder o mais de sempre. E em mim 

a vontade de chegar todo próximo, quase uma ânsia de sentir o cheiro 

do corpo dele, dos braços, que às vezes adivinhei insensatamente – 

tentação dessa eu espairecia, aí rijo comigo renegava. Muitos momentos. 

Conforme, por exemplo, quando eu me lembrava daquelas mãos, do 

jeito como se encostavam em meu rosto, quando ele cortou meu cabelo. 

Sempre. Do demo: digo? Com que entendimento eu entendia, com que 

olhos era que eu olhava? Eu conto. O senhor vá ouvindo. Outras artes 

vieram depois. (GSV, pp. 200-201) 

 

E, nesse ir e vir em redemoinhos, o pensamento cria e recria mais do que rememora, 

pois menos interessa a verdade dos fatos do que suas reverberações e os sentidos que lhes 

podem ser atribuídos. Riobaldo pretende decifrar nas coisas e nos eventos o que neles há 

de significações – “sou o único a possuir a chave deste desfile selvagem” (RIMBAUD, 

2012, p. 12), lembra-nos Rimbaud. Contar é uma forma de compreender o que não se 

sabe, de entender as horas antigas que ficaram na memória:  

A lembrança da vida da gente se guarda em trechos diversos, cada um 

com seu signo e sentimento, uns com os outros acho que nem não 

misturam. Contar seguido, alinhavado, só mesmo sendo as coisas de 

rasa importância. De cada vivimento que eu real tive, de alegria forte 

ou pesar, cada vez daquela hoje vejo que eu era como se fosse diferente 

pessoa. Sucedido desgovernado. Assim eu acho, assim é que eu conto. 

O senhor é bondoso de me ouvir. Tem horas antigas que ficaram muito 

mais perto da gente do que outras, de recente data. O senhor mesmo 

sabe. (GSV, p. 132) 

 

Percebemos, desse modo, que os valores universais encontrados por Candido em 

Grande sertão: veredas respondem a um certo pressuposto do que seria o universal e, 

principalmente, a quem corresponderia esse universal. Se o pitoresco, o regional e o 
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exótico correspondem ao homem rústico, já que “o nosso regionalismo nasceu ligado à 

descrição da tropelia, da violência grupal e individual, normais de certo modo nas 

sociedades rústicas do passado” (CANDIDO, 1970, p. 135, grifo nosso), podemos supor 

que o universal, como está associado à Europa, diz respeito ao homem culto, que se 

considera civilizado. Seguindo essa esteira, não seria inválido pensarmos que quando 

Candido mobiliza um repertório voltado à superação do dado local pelo universal, 

alçando o romance de Rosa a um super-regionalismo que não se prende ao pitoresco da 

realidade sertaneja, mas que fala ao homem em sua humanidade, em sua universalidade, 

o crítico sugere também que aquilo que torna o romance universal está associado à sua 

força de humanização/civilização. Isso freia o caráter perturbador do romance, sua força 

de desmonte, domestica o monstro de Rosa, como sugere Silviano Santiago, pois 

pressupõe nele um poder de ordenação.  

O sertão de Rosa é, para Silviano Santiago, ferocidade, por isso, não pode ser 

domesticado por uma crítica literária de caráter teleológico por meio de uma categoria 

que se pretende universalizante, pois considera que o autor de Grande sertão: veredas 

superou “por milagre o poderoso lastro de realidade” para lhe conferir “expressão 

universal” (CANDIDO, 1964, p. 295). Para fugir a uma crítica domesticadora do romance 

de Rosa, é preciso pensar possibilidades de leitura alternativas à fortuna crítica herdada 

de Antonio Candido (BELLEI; SOARES, 2011). 

Grande sertão: veredas é, antes de tudo, ferocidade – monstro que não quer 

tampouco se deixa aprisionar. Em Rosa, a palavra ganha vida, rompe-se a divisão entre 

corpo e espírito, natureza e cultura. O homem de Grande sertão não se quer universal 

porque o sertão “está em toda a parte” (GSV, p. 4) e, ao mesmo tempo, “é dentro da gente” 

(GSV, p. 435). É nesse sertão cortado por veredas que nos deparamos com a insistente 

interrogação acerca da natureza humana – perturbação das certezas do homem humano. 

Atravessar Grande sertão: veredas em canoa talhada em peroba não é fácil; alguns 

leitores ficam pelo caminho, afundam, com canoa e tudo, nas águas caudalosas do São 

Francisco. Talvez por isso também parte da crítica prefira aprisionar o monstro: os riscos 

são menores se o mantivermos domesticado – propõe-nos Silviano Santiago. Mas 

considerar as críticas ao romance rosiano “domesticação” também parece perigoso, afinal, 

qual leitura não seria uma tentativa de capturar esse monstro? O que pode ser dito acerca 

de Grande sertão: veredas depois da condenação do aprisionamento de sua ferocidade 
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por uma “crítica domesticadora”? Talvez a resposta para essas perguntas esteja no próprio 

Rosa: “a linguagem e vida são uma coisa só” (LORENZ, 1994, p. 47), assim, escreve um 

sertão que pretende ser-tão. 

 

 

 

 

3.2. “A vida nem é da gente” 

 
 

O senhor... Mire veja: o mais importante e bonito, 

do mundo, é isto: que as pessoas não estão sempre 

iguais, ainda não foram terminadas – mas que 

elas vão sempre mudando. Afinam ou desafinam. 

Verdade maior. É o que a vida me ensinou. 
João Guimarães Rosa, Grande sertão veredas 

 

 

Nesta seção, pretendemos revisitar a crítica que Candido dirige ao romance rosiano 

em “O Homem dos Avessos”, partindo da aproximação que o crítico estabelece entre a 

obra de Guimarães Rosa e Os sertões, de Euclides da Cunha, que parece apontar para a 

retomada de pressupostos evolucionistas do seu modelo teórico-crítico. Dessa forma, 

pretendemos investigar a comparação proposta por Candido, pois acreditamos que o 

crítico, ao partilhar da perspectiva de que “o Sertão faz o homem” (CANDIDO, 1964, p. 

300), não somente submete o sertão a uma ótica determinista, como também secundariza 

a fluidez de suas personagens.   

“Há em Grande sertão: veredas, como n’Os sertões, três elementos estruturais que 

apoiam a composição: a terra, o homem, a luta” (CANDIDO, 1964, p. 295). A partir dessa 

aproximação, Candido delineia, no “Homem dos Avessos”, o percurso por meio do qual 

desenvolve sua análise do romance de Rosa. Porém, como destaca o próprio crítico,  

(...) a analogia para aí; não só porque a atitude euclidiana é constatar 

para explicar, e a de Guimarães Rosa inventar para sugerir, como 

porque a marcha de Euclides é lógica e sucessiva, enquanto a dele é 

uma trança constante dos três elementos, refugindo a qualquer 

naturalismo e levando, não à solução, mas à suspensão que marca a 

verdadeira obra de arte, e permite a sua ressonância na imaginação e na 

sensibilidade. (CANDIDO, 1964, pp. 295-296; grifos nossos) 

Candido sugere que é a invenção o elemento que proporciona ao romance de Rosa 

seu descolamento da experiência documental, por isso sua aproximação d’Os sertões não 
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pode ir além dos três elementos destacados por ele: a terra, o homem e a luta – de maneira 

que este se encontra diluído nos outros dois. 

Silviano Santiago (2017) sugere que, como “a luta” está colada ao fato histórico da 

luta de Canudos, ela se torna, na prosa de Rosa, “o problema” “que anuncia a 

dramatização de comportamento masculino divergente/desviante, tanto do ponto de vista 

religioso quanto do ponto de vista do código de hombridade ibero-americano” 

(SANTIAGO, 2017, pp. 37-38). Silviano Santiago prossegue defendendo que a 

perspectiva de Candido acerca de Grande sertão: veredas domestica a selvageria do 

monstro de Rosa e, em sua perspectiva, o autor de “O Homem dos Avessos” lança mão 

da aproximação entre o romance rosiano e Os sertões para tanto. Assim, à semelhança de 

Euclides da Cunha, que, segundo nos sugere Silviano Santiago, vestiu “o sertão seco de 

Canudos” (SANTIAGO, 2017, p. 39), “a terra” e “o homem” passam a servir a Candido 

para “enroupar os principais personagens da trama” (SANTIAGO, 2017, p. 39).  

Luiz Costa Lima (2018), em um recente ensaio sobre Grande sertão: veredas, 

embora valorize o ultrapasse do caráter documental da literatura proposto por Candido, 

propõe uma revisão da aproximação entre Grande sertão: veredas e Os sertões. Assim 

como Silviano Santiago, Costa Lima também sugere que haja restrições quanto à 

comparação proposta pelo autor de “O Homem dos Avessos”. Segundo Costa Lima, ao 

emprestar à análise de Rosa o esquema de Os sertões (“a terra”, “o homem” e “a luta”), 

ainda que pontue algumas diferenças, Candido supõe equivocadamente uma 

“continuidade de mentação do objeto” (COSTA LIMA, 2018, p. 187). Costa Lima 

considera essa aproximação equivocada porque 1) a terra, em Grande sertão: veredas, 

não se confunde com o território topograficamente demarcado que é Canudos em Os 

sertões; 2) o homem não se restringe ao jagunço; 3) a luta é assemelhada por Candido ao 

combate medieval que ilustrava os romances de cavalaria. Apesar de manter o esquema 

euclidiano, Candido também pontua essas diferenças, levando-nos a considerar que tenha 

secundarizado esses pontos de afastamento em favor da “dominância de uma concepção 

geracional da literatura, de que deriva a orientação teórica implícita no autor” (COSTA 

LIMA, 2018, p. 187). Em sintonia com essa proposição, Silviano Santiago sugere que, ao 

ligar o romance a uma formação do nacional, o crítico minimiza sua monstruosidade, 

domesticando-o: 

Antonio Candido deita paternalmente o corpo selvagem do romance de 

Rosa no berço esplêndido do épico de Euclides. O monstro não é um 
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bastardo. Como seu protagonista, Riobaldo, ele parece bastardo à 

primeira vista e na verdade é no interior do romance. Fora do romance, 

Grande sertão: veredas e Riobaldo passam a ter ascendência oficial. 

Têm pai legítimo (se se quiser ser específico, Euclides, Os sertões, a 

história nacional e seus atores). (SANTIAGO, 2017, p. 38, grifo do 

autor)   

Note-se que tanto Costa Lima quanto Silviano Santiago ressaltam a orientação 

teleológica implícita na crítica de Antonio Candido, que implica um projeto para a 

literatura de integração nacional ao modelo universal presente, principalmente, na 

Formação da literatura brasileira (1959). Dessa maneira, podemos pensar que a 

aproximação entre Os sertões e Grande sertão: veredas participa de um modelo que prevê 

uma linhagem na literatura, culminando em um “sistema simbólico capaz de produzir 

consciência” (MORAES, 2015, p. 68). Vale considerar também que Candido propõe, 

dentro do regionalismo, uma linhagem que culmina no super-regionalismo, cujo maior 

expoente é a obra de Guimarães Rosa, valorizado justamente por ultrapassar o dado local 

e se voltar a temas universais.   

Debrucemo-nos novamente sobre “O Homem dos Avessos”: 

Atentando para a sua [do rio São Francisco] função no livro, 

percebemos com efeito que ele divide o mundo em duas partes 

qualitativamente diversas: o lado direito e o lado esquerdo, carregados 

do sentido mágico-simbólico que esta divisão representa para a 

mentalidade primitiva. O direito é o fasto; nefasto o esquerdo. Na 

margem direita a topografia parece mais nítida; as relações, mais 

normais. Margem do grande chefe justiceiro Joca Ramiro; do 

artimanhoso Zé Bebelo; da vida normal no Curralinho: da amizade 

ainda reta (apesar da revelação na Guararavacã do Guaicuí) por 

Diadorim, mulher travestida em homem. Na margem esquerda a 

topografia parece fugidia, passando a cada instante para o imaginário, 

em sincronia com os fatos estranhos e desencontrados que lá sucedem. 

Margem da vingança e da dor, do terrível Hermógenes e seu reduto no 

alto Carinhanha; das tentações obscuras; das povoações fantasmais; do 

pacto com o diabo. (CANDIDO, 1964, p. 297)  

As margens do rio dividem o mundo em duas partes, fasto e nefasto são decifrados 

pelo crítico, assim como o lugar que cada personagem ocupa no romance: Zé Bebelo se 

encontra na margem do bem, Hermógenes na do mal. A atitude de Candido parece nos 

sugerir que cada personagem ocupa em uma das margens um “lugar respectivo e imutável” 

(SANTIAGO, 2017, p. 43, grifo nosso). Em Grande sertão: veredas, no entanto, tudo 

parece ser mutável – lembremos apenas que Zé Bebelo se tornou jagunço para livrar o 

sertão da jagunçagem, pois tinha “essa única sina que ambicionava, de muito coração: e 
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era de ser deputado” (GSV, p. 176); amigo que protagonizou um gesto de traição – e, 

como aponta Silviano Santiago, “é irascível (...) a atitude sentenciosa do crítico que lança 

luz sobre a caracterização do personagem rosiano como figuras opostas e em conflito, 

plantadas em lugares imutáveis” (SANTIAGO, 2017, p. 43).  

Parece, contudo, se pensarmos que a crítica de Candido aponta para caracterização 

das personagens como figuras imutáveis (como propõe o ensaio de Silviano Santiago), 

que o jogo de deslizamento que guia o “princípio geral de reversibilidade” (CANDIDO, 

1964, p. 305) não encontra eco nas personagens. Algo aqui parece não se encaixar. Se, 

como sugere Candido, esse princípio engloba as diversas ambiguidades presentes no 

romance, por que o crítico se empenha na divisão entre fasto e nefasto, como se a cada 

margem pertencesse determinada personagem? A fluidez do rio não transborda para as 

suas margens? Trata-se, certamente, de questionamentos que requerem uma discussão 

mais detida.  

Ao retermos a formulação “os homens, por sua vez, são produzidos pelo meio físico. 

O Sertão os encaminha e os desencaminha, propiciando um comportamento adequado à 

sua rudeza” (CANDIDO, 1964, p. 299), percebemos que o crítico parece sugerir que as 

personagens são conduzidas pelo meio físico, de maneira que suas ações estariam 

submetidas a ele. Sob essa ótica, esse posicionamento pode ser considerado pautado em 

uma lógica determinista, uma vez que coloca o homem como refém das condições do 

meio, afinal o sertão “encaminha” e “desencaminha” o homem. No entanto, vale 

considerar: é possível que Candido partilhe aqui de uma perspectiva determinista, mesmo 

considerando que haja um “princípio geral de reversibilidade” regendo o romance? Quais 

armadilhas subjazem à atribuição da condição do sertanejo a fatores por ele incontroláveis 

– como condições climáticas e sociais? Parece-nos que Candido sugere que o sertão faz 

o homem rústico – refém das condições do meio – uma vez que a condição de civilizado 

estaria articulada à transcendência do meio imediato.16  

Essa chave de leitura proposta por Candido parece limitar – ou mesmo anular – a 

autonomia das personagens frente a suas ações, já que pressupõe condições que 

                                                 

16 Se retomarmos as considerações de Candido em “Estímulos da criação literária” (1965), veremos que 

as produções literárias do homem civilizado possuem maior autonomia, podem migrar, circular, pois 

transcendem o meio imediato. O oposto ocorre com os estímulos que movem as produções de sociedades 

primitivas e rústicas, já que nelas a palavra se mantém presa à realidade imediata.  
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direcionariam (ou determinariam) o seu comportamento. “Rosa confere plena autonomia 

antropológica à ação dos seus personagens sertanejos” (HANSEN, 2012, p. 125) e, ao 

fazê-lo, leva-nos a pensar em outra autonomia, aquela de que nos fala Bakhtin ao analisar 

a construção da personagem em Dostoiévski. Bakhtin ressalta a importância do campo de 

visão da personagem, sua autoconsciência, a partir da qual toma consciência de si e do 

mundo ao seu redor: “(...) o que deve ser revelado e caracterizado não é o ser determinado 

da personagem, não é a sua imagem rígida, mas o resultado definitivo de sua consciência 

e autoconsciência, em suma, a última palavra da personagem sobre si mesma e sobre seu 

mundo” (BAKHTIN, 2008, p. 53, grifos do autor). Se Bakhtin sugere que a personagem 

de Dostoiévski possui autoconsciência, podemos ver essa autoconsciência também em 

Riobaldo, que, entre uma e outra reminiscência, pensa sobre a própria existência – o 

caráter inconclusivo da própria condição humana: “O senhor... Mire veja: o mais 

importante e bonito, do mundo, é isto: que as pessoas não estão sempre iguais, ainda não 

foram terminadas – mas que elas vão sempre mudando. Afinam ou desafinam. Verdade 

maior. É o que a vida me ensinou” (GSV, pp. 24-25).  

O que vemos em Grande sertão: veredas é também uma dinâmica dialógica que se 

inscreve dentro de um diálogo-monólogo (pois, apesar da presença de um interlocutor 

doutor, somente temos acesso à fala de Riobaldo), em que a voz do ex-jagunço está a todo 

tempo supondo o que os outros diriam ou sentiriam.  

Porque, no meio do momento, me virei para onde lá estava Diadorim, e 

eu urgido quase aflito. Chamei Diadorim – e era um chamado com 

remorso – e ele veio, se chegou. Aí, por alguma coisa dizer, eu disse: 

que estávamos falando daquela flor. Não estávamos? E Diadorim 

reparou e perguntou também que flor era essa, qual sendo? – perguntou 

inocente. – “Ela se chama é liroliro...” – Otacília respondeu. O que 

informou, altaneira disse, vi que ela não gostava de Diadorim. Digo ao 

senhor que alegria que me deu. Ela não gostava de Diadorim – e ele tão 

bonito moço, tão esmerado e prezável. Aquilo, para mim, semelhava 

um milagre. Não gostava? Nos olhos dela o que vi foi asco, antipatias, 

quando em olhar eles dois não se encontraram. E Diadorim? Me fez 

medo. Ele estava com meia raiva. O que é dose de ódio – que vai buscar 

outros ódios. Diadorim era mais do ódio do que do amor? Me lembro, 

lembro dele nessa hora, nesse dia, tão remarcado. Como foi que não tive 

um pressentimento? (GSV, pp. 262-263) 

Enveredamos o sertão que Riobaldo revela à medida que narra suas memórias, 

introduzindo as personagens que fizeram parte de sua trajetória. Sua autoconsciência, 

assim, parece ganhar autonomia a cada questionamento acerca da existência ou não do 

diabo, do caráter inacabado da construção humana, da própria negação – ou não – do 
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amor por Diadorim. Riobaldo tece um diálogo-monólogo que ressalta o seu campo de 

visão, a sua autoconsciência e, dessa forma, o desprende do determinismo que, em certa 

medida, ainda parecia estar articulado a leituras sobre o sertão. 

Antes de avançar em considerações acerca da composição das personagens em 

Grande sertão: veredas, é mister retomarmos algumas das proposições de Candido que 

fazem parte da sua tese de doutoramento em Ciências Sociais: Os parceiros do Rio Bonito 

(1964). Como vimos no capítulo anterior, Candido parte da perspectiva de que há uma 

única história da humanidade, que propõe um desenvolvimento linear do homem. Parte-

se de uma cultura mais rudimentar para outra mais desenvolvida. Ou seja, o primitivo 

deve dar lugar ao civilizado.   

Ao desenvolver seu argumento, Candido discute a permanência de uma economia 

de subsistência, baseada em mínimos vitais: “Foi o povoamento disperso que favoreceu 

a manutenção duma economia de subsistência, constituída dos elementos sumários e 

rústicos próprios do seminomadismo” (CANDIDO, 2010, p. 54). Como já sugerimos, 

essa economia de subsistência favoreceu também certo isolamento do caipira, de maneira 

que “vemos manifestarem-se condições de vida determinadas por uma economia fechada, 

com base no trabalho isolado ou na cooperação ocasional, exprimindo uma forma 

retrógrada de ajustamento ao meio” (CANDIDO, 2010, p. 53). Esse isolamento em 

relação ao meio é, na visão de Candido, também um afastamento da rede civilizada, uma 

vez que o caipira se encontra mais próximo à natureza que ao meio urbano.  

Candido retoma, na conclusão de sua tese, o caráter transitório do sistema de 

parceria que caracteriza as relações sociais dos caipiras de Bofete, de maneira que essa 

etapa marca “um degrau no processo de mudança da sua cultura e da sua posição social” 

(CANDIDO, 2010, p. 252). O estudioso acrescenta: “Nesta etapa transitória, notamos não 

apenas conservação relativa de traços, mas verdadeiras regressões, que mostram a 

vitalidade da cultura tradicional, que parecia estar hibernando e reaparece como fórmula 

de ajustamento mínimo às condições do meio e da vida social” (CANDIDO, 2010, p. 252, 

grifos nossos). Novamente, a ideia de regressão é retomada para aludir aos padrões 

mínimos, reiterando a permanência de uma perspectiva evolucionista, que pressupõe 

etapas de desenvolvimento cultural, principalmente quando Candido propõe a superação 

desses padrões para que se abram “formas mais satisfatórias de ajustamento social e 

ecológico” (CANDIDO, 2010, p. 255). Parece, dessa forma, que o afastamento do caipira 
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de uma existência baseada nos mínimos se dá à medida que ele se insere na sociedade 

civilizada.  

Lembremos, ainda, que a migração das áreas rurais para o meio urbano é 

considerada por Candido uma “fuga do pior para o menos mal” (CANDIDO, 2010, p. 

258), uma vez que o caipira permanecerá refém dos mínimos vitais e sociais necessários 

à sobrevivência. Isso porque, devido a políticas sociais ineptas – incapazes de possibilitar 

ao caipira sua adequada integração ao meio urbano – ele permanecia, após sua migração, 

em uma etapa folclórica – o folclore urbano. Por isso, Candido se empenha na defesa da 

incorporação adequada do caipira à civilização urbana.  

Percorrida essa vereda, podemos retornar ao rio que conduz este capítulo. Para 

compreendermos o caminho percorrido por Candido até a proposta da aproximação entre 

Os sertões e o romance de Guimarães Rosa, é necessário retomarmos parte da crítica que 

Candido formula sobre a obra de Euclides da Cunha. No breve ensaio intitulado “Euclides 

da Cunha sociólogo” (1999), em que o crítico investiga “os fundamentos de uma possível 

sociologia euclidiana para, em seguida, analisar os seus princípios” (CANDIDO, 1999, 

p. 29), vemos a manifestação de pressupostos alinhados àqueles presentes n’Os parceiros 

do Rio Bonito. Vejamos as formulações de Candido.  

Esta cultura rude [do caboclo nordestino], fruto da segregação social, 

não pode, por isso mesmo, evoluir. Tendo criado o mínimo para ajustar-

se ao meio, o sertanejo se aferra a este mínimo, enquanto as populações 

litorâneas, uma centena de quilômetros além, estão centenas de anos à 

sua frente. É o caso típico daquilo que, depois de Ogburn, se chama em 

sociologia demora cultural. 
Euclides analisa largamente o fenômeno, a fim de mostrar sua 

consequência lógica: o conflito. De fato, quando uma cultura em estado 

de demora entra bruscamente em contacto com padrões evoluídos, 

surge uma situação de antagonismo, que se resolve na luta pela 

preservação dos valores antigos, de um lado, superimposição de valores 

novos, do outro. O desfecho é quase sempre aceleramento de mudança 

na cultura dominada, com a difusão maior ou menor dos traços da 

cultura dominante. É o que vemos todos os dias nos fastos na 

colonização europeia; foi o que Euclides viu, estudou e compreendeu 

na tragédia de Canudos. (CANDIDO, 1999, p. 31, grifos do autor) 

Essas considerações parecem apontar afinidades entre o olhar que Candido volta à 

vida do caipira de Bofete e a sua leitura da percepção euclidiana da vida do caboclo 

nordestino (MORAES, 2018b, pp. 804-810). Vemos, portanto, que o caboclo também 

está condenado a uma vida de mínimos – o caipira, devido à sua relação de intensa 

aproximação com a natureza, vive sob mínimos vitais e sociais – “enquanto as populações 
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litorâneas, uma centena de quilômetros além, estão centenas de anos à sua frente” 

(CANDIDO, 1999, p. 31). Em Os sertões, Euclides considera que os brasileiros do litoral 

e os do interior viveriam em temporalidades diferentes, relegando aos últimos “o lugar de 

um passado a ser superado” (SANTOS, 2017, p. 313).  

A “negação da coetaneidade”, conceito que o antropólogo Johannes Fabian discute 

em O tempo e o outro17 (1983), aponta para a tendência de parte da antropologia de negar 

que o sujeito e o objeto do discurso sejam contemporâneos. Ou seja, o “Outro” não é 

tomado sob a perspectiva de um intercâmbio cultural, mas sim como parte de um espaço 

e, principalmente, de um tempo distantes. A “negação da coetaneidade” aponta, nesse 

sentido, para a supressão da contemporaneidade e da simultaneidade do encontro 

etnográfico, visto que Fabian parte das discrepâncias que percebe entre o trabalho de 

campo intersubjetivo, dialógico, e o afastamento retórico do discurso etnográfico 

(FABIAN, 2013). O antropólogo, assim como seus leitores, permanece em uma posição 

hierarquicamente superior ao seu objeto – o “Outro” –, que passa a ser tratado como 

“primitivo” em relação ao seu afastamento no tempo e “bárbaro” quanto ao 

distanciamento espacial.   

Com efeito, é inegável que para a feição anormal dos mestiços de raças 

mui diversas contribui bastante o fato de acarretar o elemento étnico 

mais elevado, mais elevadas condições de vida, de onde decorre a 

acomodação penosa e difícil para aqueles. E desde que desça sobre eles 

a sobrecarga intelectual e moral de uma civilização, o desequilíbrio é 

inevitável. (CUNHA, 2011, p. 114) 

Euclides se vê afastado do seu objeto de estudo n’Os sertões, por isso, reitera o 

atraso a que estariam submetidos os sertanejos. Postura semelhante à adotada por Candido 

anos mais tarde, quando lê a obra euclidiana. O “Outro” permanece como um objeto 

etnográfico relegado a outro tempo, que precisa da intervenção do homem civilizado 

ocidental para entender a própria sociedade.  

Assim como denuncia n’Os parceiros do Rio Bonito, o encontro entre uma cultura 

“em estado de demora” e outra com “padrões evoluídos” (CANDIDO, 1999, p. 31) gera 

o aceleramento das mudanças na cultura dominada. Mesmo ao criticar a perspectiva 

euclidiana, Candido parece retomar outra importante formulação d’Os parceiros:  

Faltou-lhe visão sociológica em mais de um ponto: assim, não percebeu 

que Canudos, em vez de representar apenas um fenômeno patológico, 

                                                 
17 Apesar de a publicação do livro de Fabian datar de 1983, as ideias que discute na obra já haviam sido 

delineadas em estudos anteriores do autor nos anos 1970. Sobre essa questão, conferir FABIAN, 1983, p.13.   
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isto é, de desorganização social, significava também, senão 

principalmente, desesperada tentativa no sentido de uma nova 

organização social, uma solução que reforçasse a coesão grupal 

ameaçada pela interferência da cultura urbana. (CANDIDO, 1999, p. 

33) 

Parece que estamos novamente diante da tese de doutoramento de Candido: o 

contato intenso com o meio urbano é prejudicial à “coesão grupal”. Parece, no entanto, 

que nos dois casos – tanto n’Os parceiros do Rio Bonito quanto em “Euclides da Cunha 

sociólogo” – Candido articula desigualdade social a diferença cultural na medida em que 

nos leva a considerar que a cultura do caipira, pautada em “mínimos vitais e sociais” 

(CANDIDO, 2010, p. 33), e a do caboclo nordestino, também baseada no “mínimo” 

(CANDIDO, 1999, p. 31), estão associadas à pobreza (no caso do caipira, por exemplo, 

Candido considera que sua dieta “exprime condições insatisfatórias de existência” 

[CANDIDO, 2010, p. 179]). Se analisarmos atentamente, percebemos que os “mínimos” 

são assim considerados quando comparados ao modo de vida do homem urbano – 

necessário dizer que isso se dá se aderirmos à perspectiva desse homem urbano. Se 

partirmos desse princípio, podemos notar que a diferença cultural que diferencia o modo 

de vida do homem urbano do homem do interior é associada por Candido à desigualdade 

social, como se o meio rural estivesse condenado à pobreza, não apenas material, mas 

também cultural, estagnado em uma fase inferior/anterior de desenvolvimento.  

Talvez, pelos motivos apontados até o momento, não seja de espantar ler, em “O 

Homem dos Avessos”, formulações como “o Sertão faz o homem” (CANDIDO, 1964, p. 

300), porque, segundo as proposições de Candido, somos levados a considerar que o 

homem rústico é refém das forças da natureza por depender dela para sobreviver. 

Novamente, evocamos Os parceiros do Rio Bonito: “A sua atividade [do caipira] favorece 

a simbiose estreita com a natureza, funde-o no ciclo agrícola, submetendo-o à resposta 

que a terra dará ao seu trabalho, que é o pensamento de todas as horas” (CANDIDO, 

2010, pp. 139-140). Assim, vemos “O Homem dos Avessos” propor uma leitura a partir 

da qual o sertão molda o homem, torna jagunços os homens livres.  

“Esses homens! Todos puxavam o mundo para si, para o concertar 

consertado. Mas cada um só vê e entende as coisas dum seu modo”. 
Por isso o indivíduo avulta e determina; manda ou é mandado, mata ou 

é morto. O Sertão transforma em jagunços os homens livres, que 

repudiam a canga e se redimem porque pagam com a vida, jogada a 

cada instante. Raros são apenas bandidos, e cada um chega pelos 

caminhos mais diversos. (CANDIDO, 1964, p. 300) 
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Parece que não há alternativa para o homem livre senão se tornar jagunço: é matar 

ou morrer, mandar ou ser mandado. A essa condição o autor de “O Homem dos Avessos” 

parece atribuir certo estágio civilizacional. Candido, como já mencionado, parece sugerir 

certa estabilidade das personagens, apesar de apontar a ambivalência como princípio 

estruturante da narrativa – conforme propõe por meio do “princípio geral de 

reversibilidade” –, o que nos leva a considerar que esse jogo de deslizamentos pode não 

abarcar a construção das personagens. Essa perspectiva do crítico, como bem coloca 

Silviano Santiago, parece domesticar Grande sertão: veredas, pois, como sugerimos, isso 

secundariza a autoconsciência das personagens e seu constante processo de 

(re)conhecimento de si e do outro.  

A ambivalência prevalece em Riobaldo: é rio. E, como tal, não é nem poderia ser 

estável. Riobaldo, assim como os outros homens que atravessam o sertão mineiro de 

Rosa, carrega em si a ambivalência. Em Grande sertão: veredas o sertão não faz o 

homem, pois este não está subordinado às condições do meio, ao contrário, “o homem 

modifica a terra com seu ato de compreensão” (COSTA LIMA, 1969, p. 72). À medida 

que se envereda o sertão, ele se confunde com a própria travessia – com a vida – por isso, 

o leitor é alertado insistentemente: “viver é negócio muito perigoso” (GSV, p. 7). 

Segundo Costa Lima, a terra adquire uma segunda dimensão, além de ser um ponto 

físico preciso, “ao ser morada do homem chamado Riobaldo” (COSTA LIMA, 1969, p. 

72): “Não se trata de uma visão psicológica da terra sertão. É a sua própria realidade que 

se transmuda nesta segunda dimensão. Ele passa a não ser mais apenas território onde se 

cumpre um trajeto pois se confunde com as próprias possibilidades deste trajeto, que é o 

humano” (COSTA LIMA, 1969, p. 72). Riobaldo e o sertão18 são ambivalentes, dupla 

existência: “No real da vida, as coisas acabam com menos formato, nem acabam. [...] 

Pelejar por exato, dá erro contra a gente. Não se queira. Viver é muito perigoso...” (GSV, 

pp. 112-113).    

Roncari (2015), ao analisar o episódio que se passa na “Fazenda dos Tucanos”, em 

que o grupo de jagunços a que pertencia Riobaldo, liderado por Zé Bebelo, é encurralado 

pelo grupo de Hermógenes e Ricardão, considera que “o enfrentamento entre Riobaldo e 

Zé Bebelo desencadeia um processo que obrigará o herói a mudanças, a partir da própria 

consciência de si e de seu outro, o que coloca para ele a urgência de certas decisões, que 

                                                 
18 Sobre a ambivalência do sertão, tratamos no capítulo anterior.  
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serão fundamentais para a continuidade da ação do romance” (RONCARI, 2015, p. 185). 

Essa “consciência de si e de seu outro”, como sugerimos, parece subverter a relação 

evidenciada por Candido entre o homem e o sertão em Grande sertão: veredas, visto que 

parece dotar as personagens de certa autonomia quanto aos seus atos. Vejamos mais de 

perto o diálogo travado entre Riobaldo e Zé Bebelo na Fazenda dos Tucanos quando este 

está sob suspeita de traição: 

O que regeu em mim foi uma coragem precisada, um desprezo de dizer; 

o que disse: 
– “O senhor, chefe, o senhor é amigo dos soldados do Governo...” 
E eu ri, ah, riso de escárnio, direitinho; ri, para me constar, assim, que 

de homem ou de chefe nenhum eu não tinha medo. E ele se sustou, fez 

espantos. 
Ele disse: – “Tenho amigo nenhum, e soldado não tem amigo...” 
Eu disse: – “Estou ouvindo. ” 
Ele disse: – “Eu tenho é a Lei. E soldado tem é a lei...”  
Eu disse: – “Então, estão juntos. ” 
Ele disse: – “Mas agora minha lei e a deles são às diversas: uma contra 

a outra...” 
Eu disse: – “Pois nós, a gente, pobres jagunços, não temos nada disso, 

a coisa nenhuma...” 
Ele disse: – “Minha lei, sabe qual é que é, Tatarana? É a sorte dos 

homens valentes que estou comandando...” 
Eu disse: – “É. Mas se o senhor se reengraçar com os soldados, o 

Governo lhe repraz e lhe premeia. O senhor é da política. Pois não é? Õ 

gente – deputado...” 
Ah, e feio ri; porque estava com vontade. Aí pensei que ele fosse logo 

querer o a gente se matar. A sorte do dia, eu cutucava. Mas ruim não 

foi. Zé Bebelo só encurtou o cenho, no carregoso. Fechou a boca, 

pensou bem. 
Ele disse: – “Escuta, Riobaldo, Tatarana: você por amigo eu tenho, e te 

apreceio, porque vislumbrei tua boa marca. Agora, se eu achasse o 

presumido, com certeza, de que você está desconcordando de minha 

lealdade, por malícias, ou de que você quer me aconselhar canalhagem 

separada, velhaca, para vantagem minha e sua... Se eu soubesse disso, 

certo, olhe...” Eu disse: – “Chefe, morte de homem é uma só...” 
Eu tossi. Ele tossiu.  
Diodolfo, correndo vindo, disse: – “O Jósio está morrendo, com um tiro 

no pescoço, lá dele...” Alaripe entrou, disse: – “Eles estão querendo pôr 

mãos e pés no chiqueiro e na tulha. Se assanham! ” 
Eu disse: – “Dê as ordens, Chefe!” Eu disse gerido; eu não disse 

copiável. Sei que Zé Bebelo sorriu, aliviado. (GSV, p. 472-474) 

Zé Bebelo, que decidiu virar jagunço para livrar o sertão da jagunçagem, foi 

apontado por Riobaldo como aliado às tropas do governo e, consequentemente, traidor de 

seu grupo de jagunços. Riobaldo, que antes não queria ser chefe – “Sou de ser e executar, 

não me ajusto de produzir ordens...” (GSV, p.106) – passa a considerar a chefia – 
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“Matava, só uma vez. E, daí...Daí eu tomava o comandamento, o competentemente – eu 

mesmo! – e represava a chefia, e forçando os companheiros para a impossível salvação” 

(GSV, p. 471). Ambos em tensão no episódio da Fazenda dos Tucanos. Isso nos leva a 

considerar que eles sejam mais complexos do que nos parece sugerir Candido em 

formulações que apontam que “os homens, por sua vez, são produzidos pelo meio físico” 

(CANDIDO, 1964, p. 299) e estejam mais alinhados à perspectiva de que “as pessoas não 

estão sempre iguais, ainda não foram terminadas – mas que elas vão sempre mudando” 

(GSV, p. 24-25).  

Vale considerarmos, contudo, que essa complexidade das personagens seria, para 

Candido, sinal de que a ficção de Rosa não se limita à realidade do sertão, ultrapassa-a, 

visão que já discutimos em capítulo anterior. Isso porque Candido parece estabelecer uma 

hierarquia entre aquilo que está associado ao material (o particular) e o que se alinha ao 

espiritual (o universal), de forma que a realidade material, sensível se encontra, nesse 

jogo, rebaixada para dar espaço ao produto do espírito. Assim, a complexidade das 

personagens estaria articulada, para Candido, a uma literatura que trata dos problemas 

universais do homem: “[...] tudo se transformou em significado universal graças à 

invenção, que subtrai o livro à matriz regional para fazê-lo exprimir os grandes lugares-

comuns, sem os quais a arte não sobrevive: dor, júbilo, ódio, amor, morte [...]” 

(CANDIDO, 1964, p. 295).  

A fluidez do São Francisco parece transbordar para suas margens, onde, segundo a 

perspectiva de Candido, encontramos as personagens, levando tudo em suas águas. Para 

o crítico, a invenção é o salto de Rosa em relação ao regionalismo de “imaginação 

vasqueira” (CANDIDO, 1964, p. 294) e o que reveste Grande sertão: veredas de 

universalidade. Em ensaio publicado nos anos 1970, “Jagunços mineiros de Claudio a 

Guimarães Rosa”, Candido reitera seu posicionamento acerca das personagens no 

romance rosiano:  

[...] todos nós somos Riobaldo, que transcende o cunho particular do 

documento para encarnar os problemas comuns da nossa humanidade, 

num sertão que é também o nosso espaço de vida. Se “o sertão é o 

mundo”, como diz ele a certa altura do livro, não é menos certo que o 

jagunço somos nós. (CANDIDO, 2004a, p. 115, grifo do autor) 

O ser jagunço assume caráter ontológico ao considerarmos este trecho: “o jagunço 

somos nós”. O elogio de Candido parece estar associado à ideia de que, em Rosa, “o 

universo do homem rústico é trazido para a esfera do civilizado” (CANDIDO, 2012, p. 
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89), uma vez que Riobaldo encarna “os problemas comuns da nossa humanidade”. Natali 

alerta para o elogio de Candido a esse salto na universalidade: “Em uma série de textos 

do autor [Antonio Candido], é a superação do local, e a subsequente entrada na 

generalidade o que se celebrará [...] Nessas formulações, a transcendência do local é vista 

de forma favorável, eu proponho, porque é a literatura, e não a cultura local, o objetivo 

final” (NATALI, 2006, pp. 39-40). “Os problemas comuns da nossa humanidade”, parece-

nos, fazem coro à visão de que o universo do homem rústico deve se tornar palatável para 

que possa ser deglutido pelo homem civilizado. Por isso, ao falar em “nossa humanidade”, 

o crítico parece esboçar a valorização dessa diluição do universo do homem rústico que 

seria estudada mais detidamente alguns anos depois em “A literatura e a formação do 

homem”.   

Em Grande sertão: veredas, tudo é e não é, as inquietações de Riobaldo não têm 

respostas, mantêm-se em suspenso. “O diabo existe e não existe?” (GSV, pp. 6-7). Os 

homens não parecem ser produtos do meio, mas antes donos de suas próprias escolhas. 

Se o “princípio geral da reversibilidade” proposto por Candido parece, por um lado, 

subverter a lógica determinista, já que aquilo que é reversível não ocorre em etapas, por 

outro lado vemos a contradição entre esse princípio de fluidez e a divisão limitante das 

personagens nas margens esquerda e direita do rio, conforme também sugere Candido. Se 

a autoconsciência de Riobaldo nos permite tomar conhecimento de que “viver é muito 

perigoso...” (GSV, p. 16), é também por meio dela que descobrimos que “Esses homens! 

Todos puxavam o mundo para si, para o concertar consertado. Mas cada um só vê e 

entende as coisas dum seu modo” (GSV, p. 16).    

 

3.3 “Cidade acaba mesmo com o sertão. Acaba?” 

 

Vou lhe falar. Lhe falo do sertão. Do que não sei. Um 

grande sertão! Não sei. Ninguém ainda não sabe. Só 

umas raríssimas pessoas – e só essas poucas veredas, 

veredazinhas. 

João Guimarães Rosa, Grande sertão: veredas 

 

1956. O romance Grande sertão: veredas, do escritor Guimarães Rosa, emerge 

como um “monstro” das águas da literatura brasileira, nos termos de Silviano Santiago, 

contrapondo-se à proposta de imediata industrialização nacional, que prometia deixar 

para trás o estigma de país subdesenvolvido. O romance rosiano, então, desnorteia e 
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desorganiza o ideário de modernização do Brasil, que fervia no cenário político na metade 

da década de 50, na medida em que revela um sertão incompatível com o projeto 

desenvolvimentista de avançar cinquenta anos em apenas cinco anos de governo. Nas 

palavras de Riobaldo, “Lugar sertão se divulga: é onde os pastos carecem de fechos; onde 

um pode torar dez, quinze léguas, sem topar com casa de morador; e onde criminoso vive 

seu cristo-jesus, arredado do arrocho de autoridade” (GSV, p.3). O sertão avança para 

além das margens da modernização. 

A figuração de Grande sertão: veredas sob a chave de um novo deciframento que 

pretende trazer à luz aquilo que a condição moderna assumiu em países como o Brasil – 

um hiato entre os projetos de modernização e a realidade do país – coloca em jogo o que 

subjaz à proposta de modernização em países que, como o Brasil, passaram pelo processo 

de colonização. Em “Na neocolônia: modernidade, mobilidade, globalidade” (1998), 

Mary Louise Pratt discute o paradoxo existente entre aquilo que a modernidade propõe e 

o que o neocolonialismo permite, uma vez que os projetos de modernização – entendidos 

como uma aspiração a ser realizada no futuro a fim de superar o presente marcado pelo 

atraso – se afastam da realidade das neocolônias. Essa perspectiva encontra eco no estudo 

de Heloisa Starling acerca da articulação, no romance de Rosa, entre política e ficção. 

Segundo Starling,  

[...] ao reconstruir o mundo pelas palavras, sua ficção [de Rosa] 

reconstrói o Brasil para a política, iluminando seus processos mais 

profundos – o que falta, o que está à margem e o que precisa se fazer 

presente na realidade contemporânea de um país que ambiciona, a todo 

custo, encontrar um caminho próprio de passagem para o moderno. 

(STARLING, 1998, p. 2) 
 

Nesse sentido, podemos perceber, a partir das reminiscências do ex-jagunço 

Riobaldo, as disparidades que afastam o projeto desenvolvimentista da realidade do sertão, 

relegando a este espaço o destino de viver sob os mandos e desmandos dos grandes 

proprietários. Selorico Mendes, padrinho-pai de Riobaldo e proprietário de três fazendas 

de gado, conta a seu afilhado-filho “altas artes de jagunços” (GSV, p. 150): 

– “Ah, a vida vera é outra, do cidadão do sertão. Política! Tudo política, 

e potentes chefias. A pena, que aqui já é terra avinda concorde, roncice 

de paz, e sou homem particular. Mas, adiante, por aí arriba, ainda 

fazendeiro graúdo se reina mandador – todos donos de agregados 

valentes, turmas de cabras do trabuco e na carabina escopetada! 

Domingos Touro, no Alambiques, Major Urbano na Macaçá, os Silva 

Salles na Crondeúba, no Vau-Vau dona Próspera Blaziana. Dona 

Adelaide no Campo-Redondo, Simão Avelino na Barra-da-Vaca, Mozar 
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Vieira no São João do Canastrão, o Coronel Camucim nos Arcanjos, 

comarca de Rio Pardo; e tantos, tantos. Nisto que na extrema de cada 

fazenda some e surge um camarada, de sentinela, que sobraça o pau-de-

fogo e vigia feito onça que come carcaça. Ei. Mesma coisa no barranco 

do rio, e se descer esse São Francisco, que aprova, cada lugar é só de 

um grande senhor, com sua família geral, seus jagunços mil, ordeiros: 

ver São Francisco da Arrelia, Januária, Carinhanha, Urubu, Pilão 

Arcado, Xiquexique e Sento-Sé” (GSV, pp. 150-151) 
 

Segundo a lei do sertão, “todos puxavam o mundo para si, para o concertar 

consertado” (GSV, p. 16), de modo que, como cada um era medido pela força que possuía, 

o mais fraco deveria se submeter ao mais forte em troca de proteção. Starling, nesse 

sentido, atenta para o fato de que a cidadania do sertanejo reside em um sentido mais 

hierárquico que igualitário, já que é marcada pela precariedade do desenvolvimento do 

interesse público e pela manutenção do indivíduo em uma rede de dependência do Estado. 

Embora Starling pareça sugerir que esse sistema se diferenciaria do que prevalece nos 

centros urbanos, instigam-nos as semelhanças entre os dois sistemas – a cidadania 

pressupõe a diferença, a manutenção do status quo. Nos dois casos parece prevalecer a 

“cidadania” daqueles que se encontram mais próximos aos grupos no poder – fazendeiros, 

políticos –, a cidadania não deixa de responder à hierarquia.  

No Sertão de Selorico Mendes, as condições de sobrevivência resvalavam entre as 

leis que operavam em benefício próprio, a violência ostensiva e a expansão das 

propriedades, ou o contínuo enfraquecimento, seguido da insegurança e, inevitavelmente, 

da dependência19 , o que condicionava somente os proprietários para o exercício da 

cidadania. Isso revela que qualquer homem que perdesse a sua propriedade perderia, 

consequentemente, sua cidadania. Por isso, é de grande valia aludir à trajetória de 

Medeiro Vaz, líder altamente respeitado pelos companheiros jagunços cujo projeto para 

o Sertão nunca terminou. Para isso, foi preciso renunciar a suas posses – e a sua cidadania. 

Retomemos as memórias de Riobaldo: 

Então Medeiro Vaz, ao fim de forte pensar, reconheceu o dever dele: 

largou tudo, se desfez do que abarcava, em terras e gados, se livrou leve 

como que quisesse voltar a seu só nascimento. Não tinha bocas de 

pessoa, não sustinha herdeiros forçados. No derradeiro, fez o fez-por 

suas mãos pôs fogo na distinta casa-de-fazenda, fazendão sido de pai, 

avô, bisavô – espiou até o voejo das cinzas; lá hoje é arvoredos. Ao que, 

aí foi aonde a mãe estava enterrada – um cemiteriozinho em beira do 

cerrado – então desmanchou cerca, espalhou as pedras: pronto, de 

                                                 
19 Starling destaca esses fatores para justificar que “apenas os proprietários estavam efetivamente 

aptos para exercer a cidadania e falar” (STARLING, 1999, p. 44) 
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alívios agora se testava, ninguém podia descobrir, para remexer com 

desonra, o lugar onde se conseguiam os ossos dos parentes. Daí, 

relimpo de tudo, escorrido dono de si, ele montou em ginete, com 

cachos d’armas, reuniu chusma de gente corajada, rapaziagem dos 

campos, e saiu por esse rumo em roda, para impor a justiça. (GSV, pp. 

54-55) 
 

Medeiro Vaz pretendia delinear um sertão novo dentro daquele que já existia, onde 

a justiça e a lei (não mais a dos proprietários) valeriam para todos os habitantes de igual 

maneira. O gesto de que Medeiro Vaz se vale para “impor a justiça” é a incorporação dos 

costumes e não, como faz Zé Bebelo, a superação desses costumes para substituí-los pelo 

seu projeto modernizador e republicano. No entanto, embora o líder Medeiro Vaz não 

tenha conseguido dar sequência a seu desejo de transformar o sertão, seu gesto encontra 

eco tanto em Joca Ramiro – “Fato que Joca Ramiro também igualmente saía por justiça 

e alta política, mas só em favor de amigos perseguidos; e sempre conservava seus bons 

haveres” (GSV, p. 55) – quanto em Zé Bebelo – “depois, estável que abolisse o 

jaguncismo, e deputado fosse, então reluzia perfeito o Norte, botando pontes, baseando 

fábricas, remediando a saúde de todos, preenchendo a pobreza, estreando mil escolas” 

(GSV, p. 178).  

Riobaldo também dá continuidade ao que nenhum de seus antecessores conseguiu 

concluir – tampouco ele conseguirá. Esses sucessivos e inconclusos atos mobilizados pelo 

desejo de impor justiça (ainda que essa justiça estivesse sujeita aos interesses de cada 

“justiceiro”) parecem colocar em tensão as dicotomias e hierarquias postuladas pelo 

pensamento ocidental: civilização e barbárie, campo e cidade. Parece ser “o contínuo 

vaivém entre o moderno e o arcaico; a associação permanente entre civilização e barbárie 

sugerindo, em cada uma delas, o traço recalcado da outra” (STARLING, 1998, p. 3). 

Para pensar o progresso à maneira do projeto desenvolvimentista brasileiro da 

década de 1950, interessa-nos a figura de Zé Bebelo, para quem o progresso e a 

modernização devem varrer do sertão a jagunçagem, sobretudo em virtude da 

ambiguidade de seu gesto: torna-se jagunço para civilizar o sertão. Em uma manobra 

paradoxal, Zé Bebelo se torna jagunço para livrar o sertão da ação dos próprios jagunços, 

contando, para esse fim, com o apoio do governo, configurando-se, simultaneamente, 

como a voz do jagunço e do progresso. Para ele, “o Sertão não é outra coisa senão o traço 

de paisagem passada que se pretende ver concluída” (STARLING, 1998, p. 10). 
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“O que os outros falam e tratam: ‘Deputado’” (GSV, p. 116), assim Zé Bebelo é 

reputado nos Gerais, devido à eloquência de seus discursos voltados ao progresso e à 

modernização, de maneira que o sertão, para ele, parece configurar uma paisagem 

agarrada ao passado que se pretende ver superada por um projeto de modernização que 

promete reluzir perfeito o Norte. “O passado, para ele, era mesmo passado, não vogava” 

(GSV, p. 101) e, por isso, depositava suas esperanças em um futuro que se prometia 

salvador. Zé Bebelo recorre ao passado – visto que acreditava ser o sertão parte de um 

tempo a ser superado – para construir o futuro – o que não chega a consolidar, pois perde 

a chefia do bando para o Riobaldo Urutu-branco. 

– “Sei seja de se anuir que sempre haja vergonheira de jagunços, a 

sobre-corja? Deixa, que, daqui a uns meses, neste nosso Norte não se 

vai ver mais um qualquer chefe encomendar para as eleições as turmas 

de sacripantes, desentrando da justiça, só para tudo destruírem, do 

civilizado e legal!” Assim dizendo, na verdade sentava o dizer, com ira 

razoável. A gente devia mesmo de reprovar os usos de bando em armas 

invadir cidades, arrasar o comércio, saquear na sebaça, barrear com 

estrumes humanos as paredes da casa do juiz-de-direito, escramuçar o 

promotor amontado à força numa má égua, de cara para trás, com lata 

amarrada na cauda, e ainda a cambada dando morras e aí soltando os 

foguetes! Até não arrombavam pipas de cachaça diante de igreja, ou 

isso de se expor padre sacerdote nu no olho da rua, e ofender as donzelas 

e as famílias, gozar senhoras casadas, por muitos homens, o marido 

obrigado a ver? Ao quando falava, com fogo que puxava de si, Zé 

Bebelo tinha de se esbarrar, ia até na varanda ou na janela, a apitar o 

apito, ditar as boas ordens. Daí, mais renovado, voltava para perto de 

mim, repunha: – “Ah, cujo vou, siô Baldo, vou. Só eu que sou capaz de 
fazer e acontecer. Sendo porque fui eu só que nasci para tanto!” Dizendo 

que, depois, estável que abolisse o jaguncismo, e deputado fosse, então 

reluzia perfeito o Norte, botando pontes, baseando fábricas, remediando 

a saúde de todos, preenchendo a pobreza, estreando mil escolas. 

Começava por aí, durava um tempo, crescendo voz na fraseação, o 

muito instruído no jornal. Ia me enjoando. Porque completava sempre 

a mesma coisa. (GSV, pp. 178-179) 
 

Zé Bebelo pretendia “reluzir perfeito o norte”, acabar com a barbárie que acreditava 

predominar no sertão. Uma espécie de ambição autoimperialista: conquistar – “civilizar” 

– o interior do próprio do país. O sertão representa, sob esse viés, um tempo anterior à 

modernização e um espaço afastado da civilização: “Ah, tempo de jagunço tinha mesmo 

de acabar, cidade acaba com o sertão. Acaba?” (GSV, p. 230).  

Em Autoimperialismo (2016), Benjamin Moser pensa o Brasil como uma nação 

imperialista, cujo território a ser conquistado não é outro que não o próprio Brasil: 

“aqueles que vivem na borda do mundo naturalmente sonharão com o seu centro” 
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(MOSER, 2016, p. 28). Em ensaio acerca da capital federal, cujos traços modernos pouco 

ou nada dialogam com o segundo maior bioma da América do Sul – o Cerrado – sobre o 

qual foi construída, Moser pensa as contradições desse monumento arquitetônico:  

Ver Brasília, portanto, significava perceber até que ponto o político (que 

a encomendara) e o arquiteto (que a construíra) precisavam um do outro 

– e quão desprovidos eram eles da estrutura intelectual que lhes 

permitisse lidar com suas sociedades. A isso se devia que a novidade 

proclamada por Brasília soasse tão esquisita. Tudo lá evidenciava o 

conflito entre as formas arquitetônicas modernas e sua antiga – na 

verdade reacionária – concepção de autoridade. (MOSER, 2016, p. 71) 
 

A primeira missa do Brasil, celebrada sob a Cruz católica, representando a fundação 

da colônia portuguesa, é simbolicamente reencenada na primeira missa da nova capital – 

a refundação do país moderno. Não só isso, Brasília é a própria cruz: “Nasceu do gesto 

primário de quem assinala um lugar ou dele toma posse: dois eixos cruzando-se em 

ângulo reto, ou seja, o próprio sinal da cruz” (COSTA, 2018, p. 30). A nova capital 

prometia uma passagem abrupta do “atraso” à “modernidade”, para isso um dos pilares 

da sua fundação foi a tentativa de apagamento daquilo que remetia a um país 

subdesenvolvido – como a presença de terras pouco exploradas pelas mãos do progresso 

– para que o Brasil pudesse, finalmente, cumprir seu destino como o “país do futuro”20.  

Brasília foi construída como espelho de um futuro promissor, voltado ao progresso 

e integrado à modernidade ocidental, deixando para trás as marcas de um país 

historicamente colonizado, que “precisava inserir-se em uma nova rede de economia 

mundial” (JACQUES; JÚNIOR, 2017, p. 473) – “[...] o atraso aparentemente incorrigível 

do país, sua dolorosa carência de desenvolvimento econômico, sua vergonhosa 

irrelevância geopolítica: tudo seria varrido por uma metrópole estonteante erguida nos 

altiplanos de Goiás” (MOSER, 2016, p. 22). Proposta ambiciosa que parece se alinhar ao 

desejo de reluzir “perfeito o norte” de Zé Bebelo: o desenvolvimento seria trazido pela 

construção de uma cidade. A voz do progresso aparece em Grande sertão: veredas, mas 

assim como outras certezas partilhadas pela perspectiva ocidental que atravessam a obra, 

sua presença não se dá para fins de constatação, mas para perturbar o que parecia certeza.    

                                                 
20 Ao longo do século XX, muitos foram os escritores que se dedicaram a explorar a ideia do Brasil como 

potencial, que passaria do atraso à modernidade. Brasil, país do futuro (1941), de Stephan Zweig, é a obra 

mais conhecida a esse respeito, mas não a única: Brasil, país do futuro (1909), de N.R. de Leeuw; O país 

do futuro (1922), de Francesco Bianco; e Brasil, país do futuro (1912), de Heinrich Schüler, fazem coro 

com essa visão.    
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No relato de Riobaldo Tatarana, a configuração do sertão como terra sem lei (sem 

um sistema político próprio), integrada a um tempo pregresso é perturbada pela 

desconstrução do discurso histórico linear que lê o sertão como reminiscente de um 

sistema feudal (VIANA, 2009). O sertão tem das suas leis. O sertão tem das suas 

Histórias21. Riobaldo não segue a linearidade dos acontecimentos porque a matéria do seu 

narrar não é de rasa importância:  

Contar seguido, alinhavado, só mesmo sendo as coisas de rasa 

importância. De cada vivimento que eu real tive, de alegria forte ou 

pesar, cada vez daquela hoje vejo que eu era como se fosse diferente 

pessoa. Sucedido desgovernado. Assim eu acho, assim é que eu conto. 

(GSV, p. 132) 
 

Essa perspectiva de que o sertão seria um território marcado pelo “atraso” e pelo 

afastamento da civilização, que atravessa a voz do progresso do chefe Zé Bebelo, remete 

a ideias bastante em voga durante o século XX, que sugeriam um modelo de civilização 

– articulado ao progresso e à modernização – a ser alcançado pelas sociedades 

consideradas atrasadas (as antigas colônias, por exemplo). Vimos que Candido propõe a 

defesa da catequese indígena porque considera ter sido essa uma forma de levar aos 

indígenas “formas literárias consagradas”, embebidas dos valores da civilização 

(CANDIDO, 1987) – uma tentativa de torná-los menos atrasados e primitivos. Vimos 

também que, por motivo parecido, que deságua na proposta de uma civilização nos países 

colonizados (integrada ao processo civilizatório ocidental), o autor defende o processo 

colonizador – mesmo após constatar seu gume negativo.  

Em “Jagunços mineiros de Cláudio a Guimarães Rosa” (1970), ensaio em que 

Candido perscruta a figura do jagunço em algumas obras literárias, o crítico parece 

                                                 
21 Sobre o sentido temporal dos eventos na narrativa, Finazzi Agrò considera: “O que faz sentido, nesse 

contrariar o sentido temporal dos eventos, é desde já a famosa definição que vamos depois encontrar em 

Tutaméia: ‘A estória não quer ser história. A estória, em rigor, deve ser contra a História. A estória, às vezes, 

quer-se um pouco parecida à anedota’. Ou seja, se a lógica consequencial aponta para uma realidade sensata, 

para uma disposição econômica e causal do acontecido, a lógica ficcional, embaralhando as cartas do tempo, 

distribui os eventos de forma anedótica, ‘propondo-nos’, todavia, uma ‘realidade superior e dimensões para 

mágicos novos sistemas de pensamento’. O resultado é – para aproveitar uma expressão utilizada por 

Michael Foucault na sua interpretação da ‘genealogia’ nietzscheana – um ‘grande carnaval do tempo em 

que as máscaras nunca acabam de voltar’, isto é, um modo de se relacionar com a realidade ‘de outra forma’, 

entendendo o que está ligado ao presente como algo fora e longe duma situação histórica determinada, 

pensando o ‘contemporâneo’ como ‘não-atual’ ou intempestivo, numa lógica em que aquilo que vale não é 

a fidelidade ao que acontece, mas as formas em que os fatos reais são contados e re-contados numa 

cronotopia própria (a ‘matéria vertente’, na conhecida definição de Riobaldo), recortada dentro da 

organização fatalmente aleatória, da disposição necessariamente reversível do tempo histórico”  (FINAZZI-

AGRÒ, 2014, p. 92). 
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naturalizar a violência no sertão, devido à ausência de autoridades que garantissem a 

ordem pública. Em sua argumentação, Candido considera que  

[...] o valentão armado, atuando isoladamente ou em bando, é fenômeno 

geral em todas as áreas onde a pressão da lei não se faz sentir, e onde a 

ordem privada desempenha funções que em princípio caberiam ao 

poder público.  

Como estas áreas são geralmente menos atingidas pela influência 

imediata da civilização urbana, é natural que o regionalismo literário, 

que as descreve, tenha abordado desde cedo o jagunço e o bandido. 

Com efeito, o nosso regionalismo nasceu ligado à descrição da tropelia, 

da violência grupal e individual, normais de certo modo nas sociedades 

rústicas do passado. (CANDIDO, 2004a, p. 99, grifo do autor) 

 

Não é difícil perceber nesse trecho traços de ensaios anteriores de Candido, voltados 

ao evolucionismo cultural e à presença do regionalismo como marca literária de países 

que passaram pelo processo de colonização, onde algumas “áreas são geralmente menos 

atingidas pela influência imediata da civilização”. A ação do jagunço “é fenômeno geral 

em todas as áreas onde a pressão da lei não se faz sentir”, o que supõe que a ausência ou 

escassez de autoridades do governo na região indicam também a ausência de um sistema 

político que iniba o jaguncismo. O sertão, contudo, parece ter suas próprias leis, seu 

próprio sistema político, em que “Todos puxavam o mundo para si, para o concertar 

consertado” (GSV, p. 16). Além disso, se a presença de uma forma de poder paralela 

pertence, para Candido, ao regionalismo – devido ao afastamento da região de núcleos 

urbanos civilizados –, podemos considerar que tampouco as áreas civilizadas do Brasil se 

veem livres de grupos que passam a agir paralelamente ao Estado.  

Ao considerar que a violência grupal e individual pode ser, de certa forma, normal 

“nas sociedades rústicas do passado”, Candido não somente naturaliza uma prática que 

se manifesta apenas pelo homem – uma vez que o homem é o único animal capaz de agir 

por maldade –, mas também atribui essa violência às “sociedades rústicas do passado”. 

Dessa forma, situa o sertão em uma condição de duplo afastamento em relação ao que 

considera civilização: 1) ao chamar essas sociedades de “rústicas”, situa-as distantes 

culturalmente das sociedades consideradas civilizadas; 2) ao colocá-las no passado, 

afasta-as temporalmente daquilo que chama de civilização. Mais adiante em sua 

argumentação, ao comentar sobre as diferenças culturais e topográficas que atravessam o 

estado de Minas Gerais, Candido afirma que “É natural, portanto, que essa variedade de 

regiões favoreça muitos tipos de banditismo e de violência endêmica” (CANDIDO, 2004a, 

p. 100). Reforça, assim, sua proposição de que a violência, no sertão, é natural, quase 
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como se a própria natureza favorecesse essa situação. Mais uma vez, parece se tratar de 

um argumento devedor da premissa da linearidade histórica, que enxerga aquele que não 

foi integrado à rede civilizatória como culturalmente inferior e situado em um tempo 

passado. Essa “forma ocidental de conhecimento” que destacamos se constrói por meio 

da perspectiva de que “o Ocidente (a) constrói seu conhecimento do mundo em linha com 

suas ambições econômicas e políticas, e (b) subjuga e absorve os conhecimentos de outros 

e as capacidades produtoras de conhecimento de outros” (PRATT, 1999, p. 21-22).    

Riobaldo, em sua narrativa errática, mostra-nos que o sertão não se curva à proposta 

desenvolvimentista modernizadora. “Mas, quem era que podia explicar isso tudo a eles 

[soldados], que vinham em máquina enorme de cumprir o grosso e o esmo, tendo as garras 

para o pescoço nosso mas o pensante da cabeça longe, só geringonciável na capital do 

Estado?” (GSV, p. 426) questiona o ex-jagunço, suspeitando do funcionamento da 

máquina estatal, que servia – e ainda serve – para defender os interesses de grupos 

associados ao poder do Estado. Grande sertão: veredas coloca em questão não somente 

dicotomias (como entre litoral e interior, civilização e barbárie), mas também a concepção 

da historiografia tradicional, universalista. O sertão persiste, requer seu espaço em meio 

ao concreto das cidades.  

A “plebe rural” está condenada à pobreza (GALVÃO, 1986). Essa população é 

excluída do processo econômico, devido à má distribuição de terras, que, na maioria das 

vezes, condena o sertanejo sem terras ou com pequenas propriedades a trabalhar para os 

grandes latifundiários em troca de sobrevivência. Afastando-se de uma perspectiva 

histórica universalista, Grande sertão: veredas traz um novo olhar para o sertão e suas 

populações, deixadas à margem do “progresso” e distantes dos benefícios do 

“desenvolvimento” por consequência de um processo civilizatório arraigado em 

desigualdades 22 . A narrativa fragmentada de Riobaldo questiona a continuidade e 

universalidade da História por meio de uma linguagem que incorpora o mito e a fala 

popular, trazendo à cena a voz de quem ficou de fora do projeto de modernização (VIANA, 

2009). 

                                                 
22 A construção de Brasília prometia a libertação das condições existentes, da própria herança colonial, de 

maneira a diluir as contradições e desigualdades da sociedade brasileira. A situação dos candangos, que 

ajudaram a construir a capital em tempo recorde, mostra uma realidade diversa. “Os planejadores do 

governo usaram, de modo necessário e até mesmo inconsciente, os únicos meios à disposição para assegurar 

seu objetivo: os mecanismos de estratificação social e de repressão que constituem a própria sociedade que 

tentavam ver excluída” (HOLSTON, 2010 [1993], p. 200).  
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A onda modernizadora, que aumentava a fenda das desigualdades sob a máscara do 

desenvolvimento, é perturbada em Grande sertão: veredas. O romance incorpora causos 

e cantos populares que trazem o conhecimento do sertanejo para tecer a narrativa de 

Riobaldo: “E o Jõe contava casos. Contou. Caso que se passou no sertão jequitinhão, no 

arraial de São João Leão, perto da terra dele, Jõe. Caso de Maria Mutema e do Padre 

Ponte” (GSV, pp. 307-308). Maria Mutema, “viúva soturna assim, que não se cedia em 

conversas” (GSV, p. 310), carrega no nome a ausência de comunicação:  

Ela é “mutema”: muda, no começo, porque opera sem que a 

palavra atue nela como possibilidade redentora; e, ao mesmo 

tempo, a sua mudança (ou mutabilidade) vem da recuperação 

da palavra como forma confessional, salvadora, em que se 

reconhecendo viver no pecado, na falta (amartein) de relação 

verdadeira com os outros. (D’ANGELO, 2007, p. 47) 
 

O caso de Maria Mutema relaciona-se à necessidade de narrar a ambiguidade da 

vida que é e não é. Riobaldo narra ao Doutor, ouvinte paciente e quieto, a história que lhe 

foi contada por Jõe Bexiguento, que, por sua vez, parece ter ouvido o caso por outras 

vozes. Caleidoscópio de narrativas. Como Maria Mutema, Riobaldo também tem um 

segredo que move sua narrativa e espera, ao fim de muito contar, conseguir a absolvição, 

que não vem de seu ouvinte, mas de si próprio. Riobaldo comunica em busca de uma 

confissão. Maria Mutema é salva pela palavra. Personagem ambígua, “o crime de Maria 

Mutema é uma tentativa de certeza dentro da incerteza do viver” (GALVÃO, 1986, p. 

121); simultaneamente, a confissão pública lhe permite reconhecer o seu próprio mal.  

E Maria Mutema, sozinha em pé, torta magra de preto, deu um gemido 

de lágrimas e exclamação, berro de corpo que faca estraçalha. Pediu 

perdão! Perdão forte, perdão de fogo, que da dura bondade de Deus 

baixasse nela, em dores de urgência, antes de qualquer hora de nossa 

morte. E rompeu fala, por entre prantos, ali mesmo, a fim de perdão de 

todos também, se confessava. Confissão edital, consoantemente, para 

tremer exemplo, raio em pesadelo de quem ouvia, público, que rasgava 

gastura, como porque avessava a ordem das coisas e o quieto comum 

do viver transtornava. (GSV, pp. 312-313) 
  

Para além da investigação acerca da natureza do mal, esse episódio aciona símbolos 

caros à condição feminina. A confissão de Maria Mutema diante dos fiéis é um golpe no 

modelo simbólico patriarcal. É a transgressão feminina, “uma agressão moral e espiritual 

aos princípios civilizatórios do patriarcalismo” (ANDRADE; OSÓRIO, 2016, p. 108). 

Violência contra a Matriz Colonial de Poder (MIGNOLO, 2003). A MCP pensada por 

Mignolo representa o lado obscuro da modernidade: a colonialidade. Segundo Mignolo: 
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“a ‘modernidade’ é uma narrativa complexa, cujo ponto de origem foi a Europa, uma 

narrativa que constrói a civilização ocidental ao celebrar as suas conquistas enquanto 

esconde, ao mesmo tempo, o seu lado mais escuro, a ‘colonialidade’” (MIGNOLO, 2017, 

p. 2). A colonialidade é constitutiva da modernidade, ou seja, não há modernidade sem 

colonialidade. A retórica da modernidade, constitutiva da MCP, hierarquiza vidas 

humanas, “que eram naturalmente consideradas dispensáveis” (MIGNOLO, 2017, p. 4). 

Por isso, alguns membros dessas sociedades são vistos como inferiores a outros, como é 

o caso, por exemplo, de negros e mulheres.  

Maria Mutema se opõe àquilo que a Matriz Colonial de Poder representa. Mata o 

marido, símbolo da liderança familiar, derramando chumbo derretido em seu ouvido. O 

padre, representante do poder eclesiástico, Mutema mata por suas palavras, suas 

confissões mentirosas: “Todo o tempo ela vinha em igreja, confirmava o falso, mais 

declarava – edificar o mal. E daí, até que o Padre Ponte de desgosto adoeceu, e morreu 

em desespero calado... Tudo crime, e ela tinha feito!” (GSV, p. 314). Por meio dessas 

ações, Maria Mutema inverte o binarismo passivo/ativo, em que o primeiro é associado à 

figura feminina e o segundo à masculina. Maria Mutema é agente, interrompe a Salve-

Rainha, “oração que não se pode partir em meio”: 

Aconteceu foi no derradeiro dia, isto é, véspera, pois no seguinte, que 

dava em domingo, ia ser festa de comunhão geral e glória santa. E foi 

de noite, acabada a benção, quando um dos missionários subiu no 

púlpito, para a prédica, e tascava de começar de joelhos, rezando a 

salve-rainha. E foi nessa hora que a Maria Mutema entrou. Fazia tanto 

tempo que não comparecia em igreja; por que foi, então, que deu de vir? 
Mas aquele missionário governava com luzes outras. Maria Mutema 

veio entrando, e ele esbarrou. Todo o mundo levou um susto: porque a 

salve-rainha é oração que não se pode partir em meio – em desde que 

de joelhos começada, tem de ter suas palavras seguidas até ao tresfim. 

Mas o missionário retomou a fraseação, só que com a voz demudada, 

isso se viu. E, mal no amém, ele se levantou, cresceu na beira do púlpito, 

em brasa vermelho, debruçado, deu um soco no pau do peitoril, parecia 

um touro tigre. E foi de grito: 
– “A pessoa que por derradeiro entrou, tem de sair! A p’ra fora, já, já, 

essa mulher!” 
Todos, no estarrecente, caçavam de ver a Maria Mutema. 
– “Que saia, com seus maus segredos, em nome de Jesus e da Cruz! Se 

ainda for capaz de um arrependimento, então pode ir me esperar, agora 

mesmo, que vou ouvir sua confissão… Mas confissão esta ela tem de 

fazer é na porta do cemitério! Que vá me esperar lá, na porta do 

cemitério, onde estão dois defuntos enterrados!...” (GSV, pp. 311-312) 
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O embate entre Maria Mutema e o missionário abala os princípios civilizatórios do 

arraial. O missionário, representante do clero, torna-se “touro tigre”, dá um “soco no pau 

do peitoril”, sua posição de liderança permite que ele se aproprie de gestos violentos para 

impedir a entrada da mulher pecadora na igreja. Sua “fraseação” demuda, apontando uma 

ordem: Maria Mutema deveria deixar a igreja. Ela, por sua vez, interrompe uma oração 

poderosa, de alto respeito para a religião católica – a Salve-Rainha, cuja imagem da mãe 

misericordiosa é central. Maria Mutema, diferentemente da Maria a quem a oração se 

dirige, não acata a ordem do missionário, subvertendo a ética da confissão ao revelar seus 

crimes não apenas para o membro do clero, mas para todo o povo do arraial que assistia 

à missa.  Ao povo cabe a absolvição ou a condenação da pecadora. A partir da remissão 

de seus pecados pelo povo do arraial, Maria Mutema fica santa: 

Veio autoridade, delegado e praças, levaram a Mutema para culpa e júri, 

na cadeia de Araçuaí. Só que, nos dias em que ainda esteve, o povo 

perdoou, vinham dar a ela palavras de consolo, e juntos rezarem. 

Trouxeram a Maria do Padre, e os meninos da Maria do Padre, para 

perdoarem também, tantos surtos produziam bem-estar e edificação. 

Mesmo, pela arrependida humildade que ela principiou, em tão 

pronunciado sofrer, alguns diziam que Maria Mutema estava ficando 

santa. (GSV, p. 315) 

 

O povo participa da história de Maria Mutema para perdoá-la e garantir que 

estivesse “ficando santa”. O juízo do povo é o juízo de Deus. Analogamente, a narrativa 

de Riobaldo busca “armar o ponto dum fato” (GSV, p. 300) para depois pedir um conselho 

ao seu ouvinte. Riobaldo busca não somente a absolvição dos pecados que cometeu 

enquanto jagunço, mas, principalmente, a liberação do pacto com o Demo. Riobaldo 

precisa da confirmação de que “O diabo não há! É o que eu digo, se for... Existe é homem 

humano” (GSV, p. 876). Riobaldo busca sua liberação por meio do narrar, da palavra. O 

poder de Maria Mutema está na palavra: suas palavras são transgressoras porque “vencem 

as crenças populares e a autoridade mecânica do povo, e superam a estabilidade das 

orações certas” (D’ANGELO, 2007, p. 49). Maria Mutema perturba os princípios e 

valores que pareciam estáveis e permanentes de um sistema orientado à moral cristã e 

patriarcal, cuja base está enraizada em uma forma de dominação colonial.  

O causo de Maria Mutema é um entre vários que cortam a narrativa de Riobaldo, 

reiterando a presença da tradição oral, cara aos costumes sertanejos, no romance. A 

história de Maria Mutema, mulher que subverte a lógica do ativo/passivo, abre caminho 

para se questionar a relação entre homem e mulher dentro de uma sociedade regida pelos 
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valores patriarcais, cuja liderança familiar é o pai/marido e a cristã é o membro 

eclesiástico. Sua breve narrativa dentro do romance se encaminha para a perturbação 

desses valores, ao mesmo tempo em que funciona como mecanismo metanarrativo de que 

Riobaldo se vale para garantir a sua absolvição ao término de seu contar, assim como 

ocorreu com Maria Mutema, que acabou “ficando” santa.   

“Viver é muito perigoso” (GSV, p. 28), alerta Riobaldo reiteradas vezes ao seu 

interlocutor paciente. Em Grande sertão, a palavra tem forte poder. Riobaldo revive pelo 

seu narrar, questiona, incerto, o que pareciam ser as certezas da vida. Sua narrativa, 

marcada pela oralidade, evidencia a sabedoria daqueles a quem foi impedida a 

participação no progresso e na modernização.  

A lembrança da vida da gente se guarda em trechos diversos, cada um 

com seu signo e sentimento, uns com os outros acho que nem não 

misturam. Contar seguido, alinhavado, só mesmo sendo as coisas de 

rasa importância. De cada vivimento que eu real tive, de alegria forte 

ou pesar, cada vez daquela hoje vejo que eu era como se fosse diferente 

pessoa. Sucedido desgovernado. Assim eu acho, assim é que eu conto. 

O senhor é bondoso de me ouvir. Tem horas antigas que ficaram muito 

mais perto da gente do que outras, de recente data. O senhor mesmo 

sabe. (GSV, p. 132) 

 

O homem do sertão ecoa na voz de Riobaldo. Não se trata mais de ser objeto da 

narrativa; no romance de Rosa, o sertanejo e ex-jagunço é sujeito, é ele quem conduz a 

narrativa. Se o objetivo de conquistar o interior do Brasil pressupunha o apagamento do 

sertão – e de suas tradições –, Grande sertão: veredas traz à cena quem ficou de fora ou 

foi sujeitado à proposta desenvolvimentista.  

“Ah, este Norte em remanência: progresso forte, fartura para todos, a alegria 

nacional! Mas, no em mesmo, o afã de política, eu tive e não tenho mais... A gente tem 

de sair do sertão! Mas só se sai do sertão é tomando conta dele a dentro...” (GSV, p. 391). 

Riobaldo apontou bem: “só se sai do sertão é tomando conta dele a dentro”. O movimento 

do progresso, no entanto, parte dos centros urbanos para o interior, revelando, nessas 

veredas, seu caráter desigual – não se manifesta da mesma forma em todos os espaços – 

violento – promove o apagamento daquilo que considera um “atraso” frente à 

modernização – e, sobretudo, incompleto – volta-se para a promessa de um porvir 

glorioso e intangível. Ou, segundo afirma Finazzi-Agrò, o que sobressai nesse projeto 

acelerado de transformação do país é “o desejo de desbravar, de limpar a história nacional 
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de todos os restos e as ruínas do passado, rumo a um tempo em palimpsesto de que 

Brasília devia ser o motor e o emblema” (FINAZZI-AGRÒ, 2014, p. 92). 

Os projetos de modernização são também de civilização – mais que isso, são 

também de humanização, se considerarmos a proposição de Antonio Candido – por isso 

pressupõem uma etapa de dependência da natureza e dos costumes considerados alheios 

à civilização (no caso de Grande sertão: veredas, principalmente o jaguncismo) que 

precisam ser superados. O progresso é, antes de tudo, uma máquina de apagamento que 

há tempos tenta chegar ao sertão. O que Grande sertão: veredas nos mostra, a partir das 

memórias de um ex-jagunço, é a inconclusão dos gestos daqueles que pretendiam 

modernizar o sertão, conforme nos aponta Starling (1998), e, consequentemente, da 

própria modernização: “Ah, tempo de jagunço tinha mesmo de acabar, cidade acaba com 

o sertão. Acaba?” (GSV, p. 230).                      
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4. (In) Conclusão 

 

“Esses gerais são sem tamanho” (GSV, p.4). Em Os parceiros do Rio Bonito, 

Antonio Candido já delineava o que seria o pressuposto que atravessaria suas obras 

subsequentes: “humanização” é “civilização”. Essa proposição é apresentada em 

Formação da literatura brasileira sob nova roupagem – a consolidação do sistema 

literário em seus momentos decisivos representa também um projeto de nação, de maneira 

que “a literatura contribuiu para a construção dum Brasil de que pudesse ser a expressão 

e meio privilegiado de construção” (BAPTISTA, 2004, p. 266). Assim, 

humanização/civilização passa a figurar também um projeto para além do literário. Nos 

ensaios que compõem A educação pela noite, abordados neste trabalho, Candido alerta 

para os riscos de uma sociedade em que a maioria de seus componentes se encontra refém 

do folclore rural ou urbano, afastando-se da civilização – conforme propõe o crítico. As 

categorias dos tipos humanos – primitivo, rústico e civilizado – recebem destaque na sua 

visão, conforme ele as considera como etapas de um processo evolutivo.  

A fim de construir uma perspectiva crítica acerca de algumas proposições de 

Antonio Candido, este trabalho revisitou importantes discussões mobilizadas durante sua 

longa jornada acadêmica. Dessa maneira, foi possível não somente questionar, em diálogo 

com os trabalhos de Anita Moraes, o olhar evolucionista defendido pelo crítico, como 

também perscrutar sua crítica a Grande sertão: veredas, com o intuito de investigar em 

que medida o romance de Guimarães Rosa seria uma realização do super-regionalismo, 

categoria proposta por Candido. Nesse sentido, percebemos que em Grande sertão, o ex-

jagunço Riobaldo – constantemente às voltas com o diabo – sobrepõe-se às categorias 

dos tipos humanos (primitivo, rústico e civilizado), flutuando entre o bem e o mal, 

civilização e barbárie. Nesse sentido, a leitura de Candido aponta para o princípio geral 

da “reversibilidade” no romance23, de modo que a premissa etapista presente em diversos 

textos do autor se encontra relativizada, porém não completamente subvertida, já que ela 

não abarcaria a construção das personagens. O jagunço de Rosa, na visão de Candido, 

ultrapassa o documental para representar os problemas do homem universal, de maneira 

                                                 
23  Em “O Homem dos Avessos”, Candido afirma que “o poder recíproco da terra e do homem nos 

levam à ideia de que há em Grande Sertão: Veredas uma espécie de grande princípio geral de 

reversibilidade, dando-lhe um caráter fluido e uma misteriosa eficácia.” (CANDIDO, 1964, p. 305)   
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que ser jagunço assume um caráter ontológico – “o jagunço somos nós” (CANDIDO, 

2004a, p. 115).   

O termo “super-regionalista”, portanto, proposto por Candido no ensaio de 1970, 

quando discute as condições de produção literária na América Latina, está associado a 

questões político-econômicas, por isso, aponta para o ultrapasse do real – associado ao 

subdesenvolvimento e ao atraso cultural – em direção a uma literatura universal, capaz 

de falar ao homem civilizado. Evidentemente, há, por trás dessa categoria, a mobilização 

de outras discussões propostas pelo crítico em momentos anteriores, discussões que 

elogiavam o equilíbrio entre dado particular e dado universal, atribuindo maior valor a 

este, a fim de construir uma literatura nos moldes da europeia, mas que também 

carregasse particularidades nacionais.  

Este trabalho não pretendeu analisar à exaustão a obra de Guimarães Rosa, uma vez 

que Grande sertão: veredas apresenta uma vasta fortuna crítica, que se debruça sobre 

diferentes camadas do romance. Não pretendíamos, tampouco, esgotar as discussões em 

torno da categoria do super-regionalismo, visto que Antonio Candido, em sua espichada 

jornada, produziu textos que dialogam entre si, de maneira que é possível ver os mesmos 

pressupostos repostos de diferentes formas em seus escritos. Por isso mesmo este trabalho 

se dedicou a perscrutar textos selecionados, que dialogassem com o super-regionalismo 

proposto em “Literatura e subdesenvolvimento”. Dessa forma, pudemos observar que 

algumas das proposições apresentadas por Candido nos textos analisados partilhavam de 

um evolucionismo cultural que já não se sustenta e, por isso, precisa ser colocado em 

questionamento.  

Na primeira parte deste trabalho, procuramos investigar o super-regionalismo a 

partir da perspectiva que Candido apresenta em “Literatura e subdesenvolvimento”. A 

partir disso, concluímos que a categoria está alinhada à humanização/civilização, que, por 

sua vez, associa-se ao polo universal. Ou seja, para dar conta de um escritor como 

Guimarães Rosa, Candido lança mão de uma categoria que valoriza o salto do escritor 

para uma literatura universal. Para o crítico, isso seria fruto da invenção que, em Rosa, 

ultrapassa – termo recorrente na crítica de Candido – o regionalismo de “imaginação 

vasqueira”, preso a uma realidade de atraso, subdesenvolvimento, para se voltar a temas 

que tocam o homem em sua humanidade – conforme sugere Candido em ensaios como 

“A literatura e a formação do homem”.   
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Já na segunda parte, o olhar se volta mais detidamente a Grande sertão: veredas. 

Para melhor compreender como Candido pensa o romance de Rosa, colocamos em 

perspectiva duas críticas que o estudioso direciona à obra rosiana: “O Homem dos 

Avessos” e “Jagunços mineiros de Cláudio a Guimarães Rosa”. Na primeira, publicada 

em 1957, Candido, como vimos, ainda não falava em “super-regionalismo”, embora 

reconhecesse em Grande sertão: veredas um “jorro de imaginação criadora na linguagem, 

na composição, no enredo, na psicologia” (CANDIDO, 1964, p. 294) em contraposição 

a uma “literatura de imaginação vasqueira, onde a maioria costeia o documento bruto” 

(CANDIDO, 1964, p. 294). Na crítica de 1970, Candido também não menciona 

diretamente o super-regionalismo, mas reforça a ideia de que “Guimarães Rosa supera e 

refina o documento” (CANDIDO, 2004a, p. 115, grifo nosso). O que vemos, portanto, 

em ambas as críticas e que parece culminar na proposição da categoria super-

regionalismo é o elogio do crítico à superação do dado documental pela invenção.  

Isso, parece-nos, parte de uma certa concepção de realidade, uma vez que Candido 

considera que a realidade, em países como o Brasil, que passaram pelo processo de 

colonização, estaria associada à condição de subdesenvolvimento e, portanto, a literatura 

deveria se voltar a essa realidade a fim de produzir consciência acerca do atraso. Ao 

ressaltar o feito de Rosa, Candido parece sugerir que a realidade sertaneja seria refém do 

atraso – como vimos, “nos países onde há zonas de atraso econômico e social não é 

possível anular a sua [do regionalismo] representação literária” (CANDIDO, 1999c, p. 

112) – e, por isso, deveria ser superada para dar vez a uma literatura universal.  

Antonio Candido e Guimarães Rosa possuem vários escritos. O primeiro, como 

crítico de longa travessia, deixou para nós, leitores e pesquisadores, uma vasta herança 

de textos que não se esgotam em suas próprias discussões e, por isso, necessitam de 

olhares que estranhem suas proposições. O segundo, autor do monstro – conforme sugere 

Silviano Santiago – Grande sertão: veredas, não somente escreveu uma das obras mais 

ricas e densas da literatura brasileira, com também reúne uma fortuna crítica que investiga, 

mesmo mais de meio século após seu lançamento, diversos aspectos de sua obra. Por isso, 

as questões propostas neste trabalho não se esgotam nele mesmo, ao contrário, o que 

buscamos é propor veredas, iniciar algumas discussões que podem, inclusive, avançar em 

estudos futuros.     
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Grande sertão: veredas, como sugerimos, rompeu o concreto cinza e duro do 

projeto modernizador do decênio 1950. Fez emergir um sertão verde e caudaloso. Nonada. 

“A Vereda recruza, reparte o plaino, de esguelha, da cabeceira-do-mato da Mata-Pequena 

para a casa-de-fazenda, e é alegrante verde, mas em curtas curvas, como no sucinto 

caminhar qualquer cobra faz” (GSV, p. 785). A trajetória de Riobaldo é e não é. Viver é 

muito perigoso, assim como narrar. Riobaldo quer “armar o ponto dum fato” (GSV, p. 

300) para depois pedir um conselho a seu interlocutor. O demo existe? Existe e não existe, 

porque o sertão não nos traz certezas. O São Francisco, como as personagens que 

atravessam suas margens, é fluido. Grande sertão: veredas é fluidez. Travessia.    
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