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RESUMO 

 

DE MORAIS, Anne. O movimento para a formação em Candido e L'antimonio de 
Leonardo Sciascia. 2017. 185 f. Tese (Doutorado) - Programa de Pós-Graduação em Estudos 
da Literatura, Universidade Federal Fluminese, Rio de Janeiro, 2017. 

 

A presente tese trata dos anos de formação das personagens Calogero, do conto L'antimonio (1960), e 
Candido, do romance Candido ovvero un sogno fatto in Sicilia (1977), do escritor siciliano Leonardo 
Sciascia. Consideramos o romance de formação como uma modalidade narrativa cujo enredo dá 
destaque aos anos de transformação, mudança e formação da personagem. Tal modalidade, desde o 
surgimento do termo Bildungsroman em 1810 e sua direta ligação ao romance goethiano Os anos de 
aprendizado de Wilhelm Meister (1795-1796), vem se ressignificando. A cada nova obra de formação, 
surgem novas possibilidades de estruturação da personagem e seu movimento rumo à sua 
transformação. Mikhail Bakthin, em Estética da Criação Verbal, atrelou a palavra devir e a palavra 
movimento ao processo de formação vivenciado pela personagem na obra. Para o estudioso russo, o 
movimento exterior (social) da personagem movimentaria o seu interior até que ela atingisse uma 
mudança. Como esse movimento se concretiza na obra literária? Como o exterior movimenta dentro 
da personagem, levando-a à formação? Como marcas da formação do autor podem estar presentes na 
formação da personagem? Essas perguntas foram lançadas ao longo da pesquisa, cujo objetivo foi 
buscar na análise comparada do conto e do romance do mesmo autor elos que aproximassem a 
estruturação e o movimento das personagens no texto literário. Além disso, pretendemos apresentar a 
possibilidade de um conto de formação. Como base teórica principal, além de Bakthin, foram 
utilizados pesquisadores que se ocupam do tema formação, como os brasileiros Patricia Maas,  Marcus 
Vinicius Mazzari e o italiano Franco Moretti. Para tratar do contexto de produção da obra e de seu 
autor Leonardo Sciascia, os teóricos Claude Ambroise, Giuseppe Traina, Antonio di Grado e Matteo 
Collura foram consultados. 

 

Palavras-chave:  Bildung na literatura. Leonardo Sciascia. Conto de formação. Movimento para a 
formação. 
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ABSTRACT 

  

 The present Thesis deals with the years of making off of the characters Calogero, from the tale 
L’antimonio (1960),  and Candido, from the romance Candido ovvero un sogno fatto in Sicilia (1977), 
both from sicilian writter Leonardo Sciascia. We considered the formation romance as a narrative 
mode in which the plot highligths the years of transformation, change and formation of the character. 
This kind of narrative mode, since the appearance of the word Bildungsroman, em 1810, and its direct 
link to the goethian romance Os anos de aprendizado de Wilhelm Meister (1795-1796), continues to 
have new meanings. With each new formation work, new possibilities of character structuring and its 
movement toward transformation emerge. Mikhail Bakthin, in Estética da criação verbal, linked the 
words to become and movement to the formation process lived by the character in the work. For this 
russian researcher, the external (social) character movement would finally change the inner of the 
character. How does this movement materialize in the literary work? How does the exterior movement 
succeed in changing the inside of the character, leading to its formation? These questions came up 
during the research, in which the objective was to search, in comparative analysis of  the tale and the 
romance of the same author, for the links between the structuring and the movement of the characters 
in the literary text. Besides that, another objective of this Thesis was debating the possibility of a 
formation tale. As main theoretical basis, besides Bakthin, were consulted other brazilian researchers, 
who also deal with character formation, Patrícia Maas and Marcus Vinícius Mazzari, the italian Franco 
Moretti and the german Jürgen Jacobs. In dealing with the production context and its author, Leonardo 
Sciascia, the theoretical Claude Ambroise, Giuseppe Traina, Antonio di Grado and Matteo Collura 
were also consulted. 

Keywords: Bildung. Leonardo Sciascia. Formation tale. Movement off a formation. 
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 INTRODUÇÃO 

 

Os anos de pesquisa de mestrado, analisando as obras Fontamara (1933), de Ignazio 

Silone, e Berlin Alexanderplatz (1929), de Alfred Döblin, como Bildungsroman ou romance 

de formação – modalidade narrativa nascida na Alemanha no século XIX -, provocaram em 

mim o desejo de continuar pesquisando sobre a formação da personagem na literatura. No 

mestrado, preocupei-me em analisar diversas teorias sobre o tema, o pensamento de teóricos 

como Lukács, Benjamin, Bakhtin, Patricia Maas e outros que se aproximaram do assunto em 

questão. A partir dessas teorias, principalmente as mais contemporâneas, realizei a análise dos 

romances citados acima.  

Na tese, resolvi sair dos estudos mais gerais sobre o tema, aqueles que abrangem as 

marcas de gênero na totalidade do romance, e debruçar-me na construção da personagem em 

formação no texto literário, para pensar como a imagem de um ser formado, amadurecido e 

transformado é revelado na obra. Nesse momento, notei que as teorias sobre esse tipo de 

personagem estão centradas, em sua maioria, nas motivações exteriores vivenciadas por ela 

que a fazem modificar seu mundo interior.  

Essas duas fronteiras, interior e exterior, individual e coletivo, estão, sem dúvida, 

interligadas nesse tipo de romance, como em muitos outros, pois, a personagem é constituída 

por esses dois lados. A forma como são apresentadas na literatura é o que as diferencia. Na 

personagem do romance de formação, como bem sinaliza Mikhail Bakhtin, o interior é uma 

variável, não se mantém estático, imutável. Ao passo que as vivências exteriores vão 

acontecendo (conflitos pessoais, políticos, intelectuais, guerras, viagens, afastamento da 

família, primeiro amor, etc.), o mundo interior da personagem se transforma e isso se torna o 

centro da obra; o leitor acompanha a reconstrução interior da personagem diante dos conflitos 

vividos no mundo coletivo, público, ao mesmo tempo em que esse mundo, em muitos dos 

romances de formação, também se movimenta e se modifica.   

Tendo como base essas percepções, resolvi focar meus estudos nos elementos estéticos 

que as diferenciam dos outros tipos de personagens, como ela caminha no tempo e no espaço 

da obra, como a literatura explora o mundo interior desse tipo de personagem e como o autor 

usa a escrita literária para revelar suas mudanças íntimas. Esses são alguns dos 

questionamentos a serem desenvolvidos ao longo da tese, suscitados principalmente pela 
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leitura da obra Estética da criação verbal de Mikhail Bakhtin, mais  precisamente no capítulo 

O problema do romance de educação. 

Nessa obra, Bakhtin faz alguns apontamentos fundamentais para aqueles que desejam 

estudar a personagem em formação: i. o autor afirma a necessidade de se limitar tanto do 

ponto de vista teórico como histórico o tema central de uma pesquisa, o que o levou ao 

seguinte recorte: falar sobre a imagem do homem em formação na narrativa literária; ii. nas 

sete páginas desse capítulo, ele traz três palavras fundamentais para se pensar em formação no 

romance: caráter, mudança e formação; iii. a relação tempo-espaço é de fundamental 

importância para a análise da formação da personagem (que vai variar dependendo da 

construção dessa relação); iv. por último, os trabalhos teóricos literários carecem de um 

estudo mais aprofundado do cronotopo (tempo e espaço em que estão inseridos o autor, o 

narrador, as personagens e o leitor). 

No romance em geral,  

 

 todos os acontecimentos e aventuras nele representados deslocam o herói no 
espaço, deslocam-no pelos degraus da escada da hierarquia social: de miserável ele 
se torna rico, de vagabundo sem linhagem se torna nobre; o herói ora se afasta, ora 
se aproxima do seu objetivo – da noiva, da vitória, da riqueza, etc. Os 
acontecimentos mudam o seu destino, mudam sua posição na vida e na sociedade, 
mas ele continua imutável e igual a si mesmo. (BAKHTIN, 2011, p.218) 

 

 Se nos outros tipos de romance, a imutabilidade prevalece, no romance de formação, 

isso é diferente, pois o próprio caráter do homem, sua mudança e sua formação se tornam 

enredo:  

a mudança do próprio herói ganha significado de enredo e em face disso 
reassimila-se na raiz e reconstrói-se todo o enredo do romance. O tempo se 
interioriza no homem, passa a integrar a sua própria imagem, modificando 
substancialmente o significado de todos os momentos do seu destino e da sua vida. 
Esse tipo de romance pode ser designado no sentido mais amplo como romance de 
formação do homem” (BAKHTIN, 2011, p.220, grifo nosso) 

 

 Existem oito palavras-chave na citação acima relacionadas por Bakthin ao romance de 

formação - estão em negrito - que serão ponto de estudo nessa tese: mudança, herói 

(personagem), enredo, reassimilar-se (o herói se modifica), reconstruir-se (o enredo se 

modifica), tempo, imagem e formação. Além dessas palavras, temos o termo caráter, 

também usado pelo autor em outras passagens para referir-se à formação, pois o 

amadurecimento leva a uma mudança interior tão significativa que seu caráter também se vê 

alterado.  
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Diante dessas primeiras colocações, surgiram as primeiras perguntas da tese: como a 

mutabilidade da personagem é produzida no romance? Como esses três elementos (caráter, 

mudança e formação) se tornam enredo? Como a imagem interior e exterior do homem em 

formação é construída na obra literária? Existe alguma estrutura base que assemelhe a 

construção da personagem dentro de um romance de formação? Existe relação entre a 

formação do autor e as mudanças íntimas das personagens? Essas cinco perguntas levam a um 

denominador comum: a personagem. Ela será o foco central dessa tese e, por isso, estudos 

sobre a construção da personagem na obra literária serão importantíssimos para essa pesquisa.  

Como percebido, Bakhtin trata da personagem em formação no romance. Não só ele 

faz isso, mas também outros tantos teóricos mencionados nessa tese, como Franco Moretti,  

Jurgen Jacobs, Patricia Maas, Marcus Vinicius Mazzari entre outros, apontam para o mesmo 

caminho. O corpus da tese é composto, no entanto, pelo romance Candido: ou um sonho feito 

na Sicília, do escritor italiano Leonardo Sciascia, e pelo conto O antimônio, do mesmo autor. 

Sim, um conto. Não é um conto qualquer. Sciascia começou a escrevê-lo por partes na revista 

Tempo Presente, em 1958, depois na revista A feira literária, em 1959. Era para ser um 

romance. Depois das críticas de Italo Calvino, na época, editor da Einaudi, editora em que 

Sciascia costumava publicar seus textos, o escritor siciliano fez algumas modificações e o 

publicou junto com outros três contos na obra Os tios da Sicília, em 1960. Sciascia desistiu de 

torná-lo um romance, deixando-o com nada menos do que sessenta e oito páginas. A explícita 

formação do protagonista do conto (muitas vezes, mais explícita do que a personagem 

Candido1 no romance) nos levou a seguir em frente com a análise do conto e abrir a 

possibilidade nessa tese de se verificar a hipótese de um conto de formação. Toda a pesquisa 

teórica aplicada ao estudo aprofundado das obras dirá, ao longo dessa tese, se essa 

possibilidade é válida ou não. Vale ressaltar que a escolha por duas obras do escritor siciliano 

Leonardo Sciascia deu-se pela minha formação acadêmica em Literatura Italiana, tendo, 

incusive, lecionado por três anos na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, como 

professora dessa disciplina. 

Tendo como base os estudos de Mikhail Bakhtin, Patricia Maas, Franco Moretti, 

Marcus Vinicius Mazzari entre outros, sobre a personagem, buscaremos o objetivo central 

da pesquisa: analisar a imagem do homem em formação no romance Candido ou um 

                                                           

1 Demos preferência por tratar o protagonista Candido pelo seu nome original em italiano. 
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sonho feito na Sicília (1977) e no conto O antimônio (1958) do escritor italiano Leonardo 

Sciascia e acompanhar as interseções e as diferenças da formação dos dois distintos 

protagonistas, Candido e Calogero. Além dos autores que tratam sobre a formação na 

literatura, enriqueceremos a pesquisa também com grandes teóricos italianos e franceses que 

se debruçaram nos estudos sobre as obras sciascianas, tais como, Claude Ambroise, Antonio 

di Grado, Giuseppe Traina entre outros. 

Tratar sobre a formação na literatura não é uma tarefa fácil. Bakhtin (2011, p.218) 

deixa isso evidente quando aponta a heterogeneidade tanto do ponto de vista teórico como 

histórico dos romances de formação. 

 

Alguns romances são de natureza substancialmente biográfica e autobiográfica, 
outros não; em alguns, o princípio de organização é a ideia puramente pedagógica 
de educação do homem, em outros ela simplesmente não existe; alguns são 
construídos em plano rigorosamente cronológico de desenvolvimento educacional 
da personagem central e carecem quase inteiramente de enredo, outros, ao 
contrário, têm um complexo enredo aventuresco; são ainda mais substanciais as 
diferenças vinculadas à relação desses romances com o realismo, particularmente 
com o tempo histórico real. 
 

 Bakhtin divide o romance de formação em cinco tipos. O ponto central que os 

diferencia é a construção temporal da obra, o desenvolvimento da personagem em formação 

nesse tempo, levando à reconstituição do enredo do romance. 

 Existem dois tipos que se constroem no tempo cíclico. Esse tempo pode ser 

encontrado em romances que mostram a trajetória do homem entre “a infância e a mocidade e 

entre a maturidade e a velhice, revelando-se todas as mudanças interiores substanciais no 

caráter e nas concepções de mundo que no homem se processa com a mudança da idade” 

(BAKHTIN, 2011, p.220). Também aparece em romances que vão "do idealismo juvenil e da 

natureza sonhadora à sobriedade madura e ao praticismo. Essa trajetória pode complexificar-

se no final de diferentes graus de ceticismo e de resignação” (BAKHTIN, 2011, p.220). 

Podemos já de antemão citar aqui a obra Candide, de Voltaire, em que seu protagonista sai da 

esfera ingênua e sonhadora à maturidade e ao praticismo. Sobre essa formação, Bakhtin 

afirma ser a mais pura do romance de educação, típica da segunda metade do século XVIII, 

momento no qual está inserida a obra voltaireana, o que não significa que todas as obras 

daquela época façam parte desse modelo. Bakhtin, no entanto, afirma que é impossível a 

formação no tempo aventuresco puro. Num romance de aventuras, a ação é o centro do 

enredo, ultrapassar obstáculos, resgatar a mocinha, salvar uma comunidade inteira é o foco do 
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herói e não o processo reflexivo sobre essas experiências. Candide é considerado por muitos 

teóricos como romance de aventuras. Existe, no entanto, dentro daquele turbilhão de ações e 

obstáculos, um herói cuja mudança de caráter e de visão de mundo é inegável.  

 Essa formação de Candide não se aproxima, todavia, daquela ideia de educar e formar 

a espécie humana pensada por Goethe e inserida em seu romance paradigma do gênero, Os 

anos de aprendizado de Wilhem Meister (1795-1796), que Bakhtin (2011, p. 223) relaciona 

diretamente aos ditames iluministas de "educação da espécie humana em Lessing e em 

Herder". É outra forma de conceber o conceito de formação, não como forma de educar o 

homem, mas a partir da mudança interna da personagem diante dos obstáculos, consequência 

de seu movimento externo e sua relação aberta com o mundo.  

 Sciascia, 200 anos depois, confessou, ao final de Candido, um romance que passa 

longe do modelo aventuresco, ter usado a fórmula voltaireana para escrever seu romance. 

Muitas são as similitudes entre as obras. O estudo comparado de ambas não é o tema central 

dessa tese, entretanto, para pensar em Candido, é imprescindível voltar no tempo e pensar em 

como o modelo voltaireano influenciou a obra sciasciana e, por conseguinte, a construção da 

imagem de Candido em formação. Tanto Candido, quanto Calogero (protagonista de O 

antimônio) vivenciam essa passagem de uma visão ingênua do mundo a uma visão mais 

madura e realista. Na análise dos romances, a forma como o tempo se interioriza nas 

personagens, passando a integrar sua própria imagem, foi explorada. 

 O terceiro tipo de formação está relacionado ao tempo biográfico, em que a 

personagem passa por etapas individuais, singulares, como é o caso de Tom Jones e David 

Copperfield. Já o quarto tipo está atrelado a uma determinada ideia pedagógica, concebida 

com maior ou menor amplitude.   

 Vale ressaltar mais uma vez que o intuito dessa tese não é investigar historicamente 

cada tipo de formação pensado por Bakhtin. O foco é aprofundar conceitos-chave 

propostos por Bakthin sobre a imagem da personagem em formação e também 

propostos por outros teóricos, utilizando como material literário de análise obras do escritor 

italiano Sciascia.  

 O quinto e último tipo é aquele em que o tempo histórico real representado na obra 

também muda. O mundo estável dos outros tipos exigia desse homem adaptação, 
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conhecimento das leis da vida presentes e subordinação a elas. Tanto a formação como os 

resultados dela eram de ordem privada, pessoal do homem. A formação deixa de ser um 

assunto particular. O homem se situa agora na fronteira de duas épocas, no ponto de transição. 

Essa transição se efetua nele e através dele. Ele é obrigado a tornar-se um novo tipo de 

homem, ainda inédito.   

 Bakhtin desenvolve todas essas reflexões em trinta e oito páginas e depois não as 

retoma, não volta a falar na formação da personagem na literatura em outras obras. 

Resolvemos, então, desenvolver esses conceitos, já apontados inúmeras vezes nessa 

introdução, para então aprofundarmos os estudos sobre a personagem em formação.  

 Leonardo Sciascia, destacado escritor italiano, nasceu em 1921 em uma família 

humilde da província de Agrigento, situada na Sicília. Seu avô e pai trabalhavam em uma 

mina de enxofre e sua mãe era dona de casa. Desde cedo, interessou-se pelas letras. Sempre 

preocupado com questões políticas e sociais da Sicília e de seu país, Sciascia escreveu uma 

série de contos e romances em que é recorrente a derrota da integridade humana, 

contrapondo-se ao triunfo da injustiça. Temas como a máfia siciliana, a corrupção e a 

desilusão política, a violência fascista e a luta humana contra a injustiça são recorrentes em 

seus textos. Esse autor ainda é pouco conhecido no Brasil, principalmente, pelo grande 

número de obras sem tradução para o português. Na tese, usamos as obras originais tanto do 

romance (possui uma tradução feita em Portugal) quanto do conto (não possui tradução para o 

português), sendo a tradução das passagens usadas na tese de minha autoria. 

 A relação de Sciascia com a política era conturbada, o próprio escritor afirmou ao 

jornalista, político e secretário regional siciliano do Partido Comunista Italiano (Pci) em 1951, 

Emanuele Macaluso, que nunca aderiu ao Pci, mas que, por meio dele, lutou contra o 

fascismo. Sua relação com o partido era muito complexa, afirma Macaluso, em reportagem 

para o jornal La Repubblica; “em resumo, Sciascia não foi comunista, foi com e contra o 

partido”. Macaluso escreveu a obra Sciascia e os comunistas para contar aos seus leitores qual 

era a verdadeira relação do escritor com o comunismo, pois “muitas besteiras são ditas”, 

afirma o jornalista. A partir de 1975, após seu rompimento definitivo com a política, suas 

viagens a Paris se intensificaram, quando, em 1977, publicou Candido, ovvero um sogno fatto 

in Sicilia.  
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 Sciascia era alguém inquieto com as mazelas do mundo, não conseguia ficar calado 

frente a tantas injustiças e violências. Sua vida foi marcada em revelar a verdade por trás das 

relações de poder, das misérias sofridas pelo povo italiano, principalmente o siciliano, e usou 

a política e a literatura para atingir seu objetivo. Com a primeira, ele se desiludiu, entrou e 

saiu de partidos iludido com as artimanhas e os interesses que presenciou no mundo político; 

já a literatura era sua paixão e, para ele, foi a maior arma que pôde usar contra a máfia, contra 

a corrupção e a injustiça. Essa tese terá a honra de revelar ao leitor brasileiro um pouco mais 

sobre esse ser admirável, esse porta-voz das mazelas e dos cânceres de sua terra e de todas as 

terras (ele próprio revela que não havia muita diferença entre o pobre da Espanha e o pobre da 

Itália, ambos eram tratados com o mesmo descaso, a mesma violência, a mesma desigualdade 

e injustiça) que foi Leonardo Sciascia. 

 Candido é fruto de um momento histórico e coletivo, reflete a crise interior do autor 

com relação a sua complexa relação com o partido comunista e a crise exterior pela qual 

passava a Itália do pós-guerra. Impulsionado, pode-se dizer, por mudanças de foro íntimo, 

usou da palavra crítica para questionar os problemas políticos de sua época.  Em O antimônio, 

não é diferente. Seu avô, pai e irmão trabalharam em minas de enxofre, viu a exploração, a 

miséria e o perigo vivenciados todos os dias por aqueles trabalhadores. Além disso, foi com a 

guerra civil espanhola que o autor passou a enxergar a face mesquinha e aproveitadora do 

fascismo, que recrutava homens com fome para a frente de batalha na Espanha, exatamente 

porque o próprio governo não lhes dava condições de uma vida digna. Esses acontecimentos 

históricos presentes nas obras não só transformaram a vida do autor como de suas 

personagens. Esse contraponto entre a formação de Sciascia e de suas personagens, 

importantes para a análise da construção da imagem desses heróis em formação, será tratado 

no primeiro capítulo da tese.  

Quando Sciascia escreve seus textos, a Itália acabava de voltar aos frangalhos de uma 

guerra, tentando recompor seu quadro político e econômico. O comunismo começa a difundir-

se, foi Ignazio Silone, autor de Fontamara (1933), que junto a Antonio Gramsci, fundaram o 

Partido Comunista Italiano. Era uma época de recomeço, mas também de desconfiança, 

dúvidas e instabilidade. A máfia crescia cada vez mais, principalmente nas regiões do Sul da 

Itália que, desde a unificação italiana, estavam cada vez mais esquecidas. Foi dentro desse 

cenário de duas guerras, lutas políticas, injustiça e desigualdade que Sciascia escreveu seus 

textos. Nada mais comum que seus personagens em formação tenham, em seu processo de 
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desenvolvimento, vivenciado essas experiências conflituosas. Da mesma maneira ocorreu em 

Os anos de aprendizado de Goethe, obra considerada paradigma do romance de formação, em 

que o protagonista Meister vivencia a angústia de ser um burguês e não poder receber uma 

educação humanista destinada até então à classe aristocrata, pois este conflito entre classes era 

algo vivo na época em que o escritor alemão escreveu o seu texto.  

Candido, ovvero un sogno fatto in Sicilia (1977), lembra-nos, sem dúvida, o título do 

grande filósofo francês Voltaire, Candide, ou l’Optimisme, de 1759, como já apontado 

anteriormente. O escritor italiano nunca escondeu sua grande afeição pelo autor francês e sua 

crença na medida luminosa da razão e da verdade.  Ambas as obras contam a trajetória 

existencial de dois protagonistas cujo nome é idêntico: Cândido. Não é apenas o título, o 

nome dos protagonistas e sua ingenuidade que as tornam semelhantes, mas também a divisão 

em capítulos pequenos, introduzidos por pequenos títulos-resumos, cuja função é apresentar 

os acontecimentos que se sucederão: “Como Cândido foi educado em um belo castelo e como 

foi expulso dele” (VOLTAIRE, 2011, p.7); “Do lugar e da noite em que nasceu Cândido 

Munafò; e da razão pela qual recebeu o nome de Cândido” (SCIASCIA, 1978, p.3, tradução 

nossa). É importante ressaltar que o tema central da tese está voltado para a análise da 

imagem da personagem em formação em Candido. Inevitável, entretanto, serão alguns 

contrapontos com a obra de Voltaire, revisitada por Sciascia.  

 Em nota final do livro, Sciascia comenta o seguinte sobre a obra:  

 
uma obra original faz quase sempre nascer outras quinhentas ou seiscentas, 
servindo-se estas da primeira mais ou menos como os geómetras se servem das suas 
fórmulas. Não sei se o Cândido serviu de fórmula a outros quinhentos ou seiscentos 
livros. Creio que não, infelizmente: pois certamente teríamos nos aborrecido menos, 
com tanta literatura. Contudo, quer este meu conto seja o primeiro ou o 
seiscentésimo, foi dessa fórmula que tentei servir-me. Mas parece-me que não o 
consegui bem, e que este livro se assemelha aos outros meus. Aquele ritmo e leveza 
já não é possível encontrá-los: mesmo por mim, que creio que nunca aborreci o 
leitor. Se não o resultado que valha portanto a intenção: procurei ter ritmo, ser leve. 
Mas sério é o nosso tempo, bastante sério. 
 

 Em sua própria comparação, Sciascia nos revela que considerava a obra do francês 

uma composição leve, por não adentrar muito a fundo na crise existencial da personagem; 

ritmada, porque é repleta de aventuras e mais aventuras, mal Candide acabava de enfrentar 

um esfolamento ou uma forca e já enfrentava um naufrágio ou um terremoto. A obra de 

Voltaire é considerada um conto filosófico, pois trata da teoria de Leibniz sobre o melhor dos 

mundos possíveis, entre outras questões metafísico-existencais, e também é lida como um 
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romance de aventuras, pois é repleta de percalços, brigas, mortes, momentos, inclusive, 

fantasiosos e inverossímeis, como a descoberta do Eldorado, os diamantes espalhados pelas 

ruas; personagens que eram enforcados, mas que voltavam tempos depois vivos. 

Mesmo não sendo publicamente reconhecido como uma personagem em formação, 

Candide, protagonista da obra voltaireana, muda, torna-se outro e tudo advém das crenças que 

possuía em contraponto à verdade que se revela diante dos seus olhos. O mundo não era "o 

melhor dos mundos" (pensamento leibniziano) como afirmava seu preceptor Pangloss, o 

mundo (como metonímia do ser humano) era injusto e cruel; como poderia, então, estar tudo 

no seu lugar? Essas reflexões o levam a uma visão menos utópica do mundo, assim como 

ocorre com Candido após sua desilusão com o partido e a filosofia comunista. 

 Candido não foi estruturado dessa maneira, a vida do protagonista não está relacionada 

a castelos, ilhas perdidas, aventuras sem fim; mas a uma vida comum, de alguém que nasce 

com problemas na família, cresce cheio de anseios e questionamentos, aventura-se na esfera 

política por acreditar que o comunismo era um "fato natural" e não uma ideologia; desilude-se 

e tudo isso o faz aproximar-se mais do iluminismo, o que o leva direto ao país da razão e da 

esperança: a França de Voltaire. É aí que sua formação se conclui. 

A obra Candido conta a história de um jovem siciliano que nasce em uma gruta, 

escondido da mira das metralhadoras de americanos, ingleses e alemães bem no dia em que os 

Aliados invadiram a Sicília já no final da Segunda Guerra. Depois disso, temos o abandono da 

mãe que se divorcia de seu pai para morar com um americano nos EUA; o suicídio de seu pai, 

sua criação por parte de seu avô fascista que não gostava de Candido, o envolvimento com o 

partido comunista e sua desilusão política. Candido era um jovem ingênuo, simples, que 

prezava pela leveza, pelo amor ao próximo, pela justiça e pela igualdade. Não acreditava que 

esses elementos estavam na voz de Marx ou Engels, mas no simples fato de amar a justiça e a 

igualdade entre os homens. Sciascia, assim como sua personagem, pensava exatamente da 

mesma maneira quando se tratava de política e de religião. Esse olhar ingênuo de Candido 

transforma-se numa visão menos utópica do mundo, o que o aproxima, sem dúvida, da 

formação. O próprio Candido é uma utopia de ser humano criada por Sciascia, pois é sempre 

bom, sempre verdadeiro, sempre justo na obra. 

 O antimônio é um conto de 68 páginas escrito em 1958, publicado, ainda incompleto, 

inicialmente, na revista de política e arte Tempo Presente, como mencionado anteriormente. 
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Meses depois, sua segunda parte é publicada na revista semanal A feira literária. Insatisfeito 

com seu texto, Sciascia diz ter se arrependido de tê-lo escrito em primeira pessoa e confessa 

não querer continuar a elaboração do romance. Essa insatisfação está relacionada à crítica 

feita por Italo Calvino ao questionar a impossibilidade de se representar realisticamente em 

primeira pessoa fatos históricos contemporâneos não vividos diretamente pelo autor: "li O 

antimônio em Tempo Presente. E [...] me surge continuadamente uma dúvida que está 

relacionada aos princípios de hoje, sobre a noção que temos da narrativa e do realismo: é 

possível representar diretamente acontecimentos contemporâneos dos quais não se teve uma 

experiência direta [...]?"2. Como Sciascia não participou da guerra espanhola, para Calvino, 

seu conto seria um texto fantasioso com ares de texto histórico. Sobre isso, Sciascia diz:  

 

daquele interesse pelo que estava acontecendo na Espanha, daquela indignação [pelo 
engano dos quais os mineradores eram vítima] me veio alguns anos depois o conto 
L'antimonio, todo baseado em recordações de ex-combatentes da Espanha que 
escutava naqueles lugares de conversação que agora eram as barberias e as lojas de 
costura". (SCIASCIA apud AMBROISE, 1974, p.33) 

 

 Em 1960, fez algumas modificações e o publicou na segunda edição do livro de contos 

Os tios da Sicília. Dessa vez, Calvino apreciou a narrativa.  

 A trama é ambientada nos anos 30 na guerra civil espanhola. Calogero, protagonista 

da obra, é um minerador siciliano que escapa por muito pouco de morrer após uma explosão 

de gás na mina em que trabalhava. Esse gás era chamado pelos mineradores sicilianos de 

antimônio. Após o acidente, para retirar a si próprio e sua família da miséria, inscreve-se 

como voluntário na guerra civil espanhola. Nesse ambiente hostil, cruel e violento, Calogero 

passa a questionar os ideais fascistas e as promessas não mantidas por Mussolini. Ademais, 

passa a enxergar a si próprio, sua família, mulher, cidade e amigos de outra maneira.  

As personagens sciascianas, em sua maioria, procuram a verdade, estão em busca de, 

movimentam-se, agem, procuram desvendar os mistérios. O livro no livro, texto do teórico 

francês Claude Ambroise para a obra A Sicília e seu coração: homenagem a Leonardo 

Sciascia, organizado e publicado pela Fundação Leonardo Sciascia, deixa evidente o "desejo 

de conhecer" das personagens sciascianas, não um conhecer que vê a vida de maneira fria e 

                                                           

2 Em pesquisa feita em Racamulto, cidade em que nasceu Sciascia, em 2016, tive acesso na Fundação 
Leonardo Sciascia a cartas trocadas por ele e outros grandes nomes da literatura italiana, como o escritor Italo 
Calvino. Essas cartas, no entanto, não são de domínio público e, por isso, não pude trazer cópias para o Brasil, 
pude apenas tomar nota para usar na tese. 



22 
 

analítica, mas um conhecer "de quem vai em direção a cada coisa com desejo de experimentá-

la e penetrá-la, vê-la por dentro" (AMBROISE, 1974, p.31). 

Esse desejo pelo conhecimento, pela verdade, está evidentemente representado em 

uma das passagens mais conhecidas do conto L’antimonio, no momento em que Calogero, 

protagonista do romance, confessa: 

 

Em suma, me veio a vontade de ver cada coisa por dentro, como se cada pessoa, 
cada coisa, cada fato fosse como um livro que se abre e se lê: também o livro é uma 
coisa, que se pode colocar sobre a mesa e apenas guardá-lo. Ou então usá-lo para 
apoiar uma mesinha ou para batê-lo na testa de alguém: mas, se o abre e o lê, um 
mundo surge; e por que não abrir e ler cada coisa e torná-las um mundo?3 
(SCIASCIA, 2009, p.238, tradução nossa) 
 

 Existem dois termos importantes nesse trecho: mundo e livro. A personagem revela 

que o mundo é algo a ser descoberto, a ser desbravado, a ser conhecido de forma profunda; e 

o livro - que simboliza a literatura - é um mundo que, se aberto, revela verdades escondidas. 

Sciascia sempre destacou que seus livros tinham um compromisso com a verdade, seu desejo 

como escritor era revelar o que estava por trás das relações humanas. Cabia ao escritor dar ao 

seu leitor essa verdade, mesmo que isso lhe custasse a vida (se pensarmos na Sicília da máfia, 

o custo era exatamente esse). Para Calogero, todas as coisas (e o livro também é uma coisa) 

podem trazer reflexões, verdades e conhecimento, bastava que fossem abertas e lidas, ou seja, 

bastava que o olhar do sujeito buscasse observar mais a fundo, em detalhes, o movimento, as 

contradições, as belezas de cada coisa, e, assim, mudar seu interior. Desse caráter indagador e 

observador, surge uma personagem que se abre para mundo como se abre para os livros e, 

dessa experiência, muda: isso é sinônimo de formação. Essa indagação da personagem surge 

logo após a tomada de consciência de que não era o mesmo sujeito que fora para a guerra. De 

volta, mutilado, diferente na percepção existencial, política e social, era outro; compreendeu 

que as experiências exteriores podem modificar o interior e daí surgir um novo homem. 

Consciente disso, quis manter-se em movimento e em formação; já não podia mais, depois de 

seu processo de amadurecimento, voltar ao estado original, queria mais, mais mudanças. 

   

                                                           

3 “Insomma, mi era venuto il furore di vedere ogni cosa dal di dentro, come se ogni persona ogni cosa ogni 
fatto fosse come un libro che uno apre e legge: anche il libro è una cosa, lo si può mettere su un tavolo e 
guardarlo soltanto, magari per tener su un tavolino zoppo lo si può usare o per sbatterlo in testa a qualcuno: ma 
se lo apri e leggi diventa un mondo; e perché ogni cosa non si dovrebbe aprire e leggere ed essere un mondo?” 
(SCIASCIA, 2009, p. 180, grifo nosso). 
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Para alcançar o objetivo proposto nessa tese e responder os questionamentos 

realizados ao longo dessa introdução, a tese foi dividida em três grandes capítulos, sem contar 

a Introdução e a Conclusão. 

 No primeiro capítulo, trouxemos reflexões sobre o tempo histórico em que Sciascia 

estava imerso, sua vida, obra, ideias, questionamentos políticos, sociais, religiosos e o 

contraponto entre suas experiências àquelas de Candido e Calogero.   

No segundo capítulo, realizamos um panorama sobre os estudos acerca do romance de 

formação e do conceito da palavra Bildung na história literária, para podermos contrapor a 

construção da personagem em geral à personagem em formação. Nesse capítulo, pudemos dar 

embasamento teórico no que se refere aos estudos, principalmente os mais recentes, sobre a 

personagem em formação, o que foi de suma importância para as análises dos textos 

sciascianos no terceiro capítulo. 

No terceiro capítulo, realizamos a análise pormenorizada das duas obras literárias, 

para que pudéssemos de forma aprofundada investigar como foi construído o processo de 

formação de cada uma, como as imagens de cada personagem em formação (relação 

interior/exterior) se desenvolveram ao longo das narrativas e como a mudança de cada 

protagonista foi materializada no texto literário. Para conseguir dar a devida atenção a cada 

detalhe importante para a construção da imagem de ambos os protagonistas em formação, 

escolhemos dividir esse capítulos em vários subitens. Cada um particularizou tópicos vitais 

para se pensar na formação na literatura, tais como: o outro na construção do eu (relação com 

outras personagens); a presença da viagem como símbolo da transformação; o movimento 

exterior e interior da personagem; a formação e o tempo histórico; as palavras e símbolos 

referentes à formação comuns nas narrativas (elaboramos uma tabela para destacar essas 

semelhanças); entre outros subitens que exploraram de forma comparada a construção dessas 

personagens em formação no texto literário. 

Com essa análise, pudemos apontar as semelhanças e dessemelhanças entre ambas as 

formações e, assim, refletirmos sobre as múltiplas possibilidades de construção de 

personagem em processo de formação na literatura.  
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1 AS EXPERIÊNCIAS SCIASCIANAS NA CONSTRUÇÃO DE CANDIDO E 

CALOGERO 

O autor é um prisioneiro de sua época e de sua 
atualidade. Os tempos posteriores o libertam 
dessa prisão, e os estudos literários têm a 
incumbência de ajudá-lo nessa libertação. 
Mikhail Bakthin4 

Como podem me acusar de pessimista, se a 
realidade é péssima? Leonardo Sciascia 

  

 Toda e qualquer obra literária nasce pelo impulso criador de seu autor. A obra é um 

todo que faz dialogar os seguintes sujeitos: autor-pessoa (de carne e osso); autor-criador 

(aquele que vive no ato de criação da obra); personagem e narrador (seres de papel); e leitor 

(autor-contemplador). Cada sujeito está relacionado a projeções de espaço e tempo bem 

delimitados. A essas projeções, Bakhtin chama de cronotopo, crono (tempo) + topo (espaço). 

As imagens espaço-temporais das obras de Rabelais (sabemos que Bakthin as estudou com 

profundidade) se constroem a partir das imagens comuns do autor, imagens familiares, 

conhecidas, experimentadas por ele. Se pensarmos na teoria da formatividade de Luigi 

Pareyson, citado por Umberto Eco em sua obra A definição da arte, temos a artiscidade como 

elemento fundamental do homem, sendo ele, então, um produtor de formas, de objetos, 

edifícios, instituições, pinturas, obras literárias. O que diferencia a arte das outras formas de 

produção são as suas leis próprias para criar, para produzir, para construir novos sentidos. Os 

tijolos, a viga, o cimento estão no mundo, nas relações humanas, nos acontecimentos 

históricos, nas experiências do autor, que usa esse material para formar, a partir de suas leis, 

sua visão de mundo, seus desejos, fantasias e ideologias, a sua arte, a sua obra.  

 O mundo, a partir dos olhos de Rabelais, adquire novos contornos, novos sentidos, e 

do cronotopo vivenciado por ele, surge um novo cronotopo, uma nova realidade, criada pelo 

autor. Para Bakhtin (2011, p.357), os cronotopos são dialógicos e podem, portanto, "se 

incorporar uns aos outros, coexistir, se entrelaçar, permutar, confrontar-se, se opor ou se 

encontrar nas inter-relações mais complexas". Essa relação dialógica não ocorre no mundo da 

obra, mas no mundo do autor e do leitor, porque tanto um como o outro vivem em cronotopos 

                                                           

4 BAKHTIN, Mikhail. Estética da criação verbal. Trad: Paulo Bezerra. 6. ed. São Paulo: Martins Fontes, 
2011, p. 364. 
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diferentes. Quando o olhar do leitor (em tempo-espaço diferente daquele do autor, por 

exemplo) entra no mundo da obra, o seu mundo (seu cronotopo), suas experiências, 

interesses, visão de mundo, ideologias dialogarão com o mundo do autor. Para Bakhtin, a 

partir desse diálogo, novos sentidos são atribuídos ao texto literário. Importante lembrar que 

há também o cronotopo das personagens e do narrador (são criados pelo autor e dialogam 

com o seu cronotopo) que também dialogarão com o cronotopo do leitor. A personagem pode 

muito bem viver em um tempo-espaço diferente daquele vivido pelo autor; contudo, esse 

tempo-espaço irá - como apontado na última citação - se confrontar, permutar, opor-se ou se 

aproximar do cronotopo do autor. É ele quem cria essas relações espaço-temporais de seus 

seres de papel, tendo como ponto de referência o seu próprio cronotopo. Vale lembrar 

também que, a cada novo leitor, novos diálogos cronotópicos ocorrerão, pois é o seu 

movimento de leitura e de diálogo com a obra e, por conseguinte, com a época do autor, que 

movimentarão a obra literária no grande tempo5.  

Sobre a relação entre autor e personagem, Bakhtin afirma ainda que cada elemento 

dentro da obra vem da resposta que o autor quer dar a ela. É o autor que "acentua cada 

particularidade da sua personagem" (ele usa o pronome sua, o que mostra bem a relação de 

posse entre eles) "cada traço seu, cada acontecimento e cada ato de sua vida, os seus 

pensamentos e sentimentos" (BAKHTIN, 2011, p.3).  

 Na vida, não nos importa o todo do homem, mas seu estado, atitude e comportamento 

em situações que nos interessam na prática. Inclusive, quando se trata de nós mesmos, temos 

uma visão mais fragmentária ainda. Com a personagem isso é diferente, pois o autor responde 

ao todo da personagem e não a suas atitudes isoladas. Para Bakhtin, essa resposta ao todo é 

estética, é o que dá acabamento concreto-conceitual singular e único à personagem. O estudo 

da obra deve ater-se, portanto, ao mundo narrado, ao texto e não à confissão do autor, pois ele 

a cria de forma ativa, e as respostas da personagem refletem os seus valores e não os do autor. 

Ele cria o objeto e vê apenas o produto em formação e não o processo interno determinado de 

criação desse objeto, o foco do autor é o produto que está sendo criado. Por isso, nada tem a 

dizer o autor sobre o processo de sua criação. Esse processo está todo centrado no produto em 

si, ou seja, na obra, e é ela que deve ser buscada e analisada. Quando o autor fala de sua 

                                                           

5 Bakhtin usa essa expressão "grande tempo" para se referir ao tempo em que vive a obra, tempo esse que 
precede o tempo em que viveu o autor. O que Machado de Assis escreveu em sua epóca, século XIX, vive no 
grande tempo, séculos posteriores ao de criação da obra. Isso se dá pela ação do leitor em mantê-la viva.  
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criação, o posicionamento é de alguém que enxerga um todo já acabado, uma personagem que 

já é independente dele, uma "pessoa viva e definida do ponto de vista social, moral etc." 

(BAKHTIN, 2011, p.6). Não é mais o autor quem fala, mas a pessoa, o crítico. A esse autor 

que fala de sua obra, Bakthin chama de autor-pessoa e diz serem incertas as declarações dadas 

por ele sobre o processo de criação da personagem. O autor que faz nascer a obra, que 

vivencia o processo de criação literária, é chamado por Bakthin de autor-criador.  

O autor-criador nos faz conhecer também o autor-pessoa, pois, por mais que aquele só 

exista no ato de criação literária, ele não está dissociado do segundo. As personagens criadas 

passam a ter uma vida autônoma assim como seu autor-criador. Ambos passam a ser 

interpretados, analisados, julgados após a publicação do texto. Quando lemos Madame 

Bovary, de Gustave Flaubert, interpretamos, valoramos, criamos nossas ideias sobre a 

protagonista e sobre aquele que a criou, o autor-criador. Isso não significa que saibamos as 

pretensões e valores do autor-pessoa, por mais que aquele nos ajude a compreender melhor 

este. 

Por mais que a obra possua valor biográfico (sim, Bakthin acredita no diálogo entre o 

tempo e o espaço do autor e o tempo e o espaço da personagem), essas declarações precisam 

ser iluminadas pelo sentido artístico da obra. É dentro dela que vivem as personagens e não 

fora. Todo esse discurso teórico-metodológico faz-se importante aqui, pois, queremos deixar 

evidente que o foco dessa tese é o texto em si e, por isso, todo o percurso existencial e 

literário de Sciascia faz-se importante para enriquecer a análise das obras no próximo 

capítulo.  

  Para exemplificar, tomemos como exemplo a obra Candido de Leonardo Sciascia. O 

autor nasceu logo após a Primeira Guerra Mundial na Sicília e morreu quase no final do 

século XX (1989), também na Sicília. O estar dentro desse tempo-espaço, observando as 

relações políticas, econômicas, sociais; a cultura popular, a máfia, os interesses por trás dos 

discursos, deu a Sciascia combustível para criar os cronotopos de suas obras. As formas 

vieram das experiências do autor, dos mitos, conflitos de sua terra natal. Só que ele não as 

reproduziu/imitou em suas obras; com ele, essas formas tomaram novos contornos, novos 

sentidos, um novo cronotopo fora criado pelo autor. Para pensar então na relação dialógica 

entre o cronotopo do autor e o cronotopo da obra criado por ele (e, assim, o cronotopo de 

Candido), é necessário um olhar atento à época, à vida, aos conflitos vividos por Leonardo 

Sciascia e ao diálogo cronotópico entre seu tempo-espaço e o tempo-espaço das personagens 
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que vivem em suas obras. Nessa leitura, é inevitável que meu cronotopo (século XXI, Brasil, 

professora de Literatura, classe média etc) dialogue com o cronotopo do autor siciliano.  

Se partimos da concepção bakhtiniana de que o sujeito é um ser histórico, que só 

existe na interação com o outro, que constrói a imagem de si no discurso no momento em que 

vivencia seus atos de linguagem únicos e imutáveis, nada mais natural do que partimos dos 

pensamentos sciascianos (autor-pessoa) para pensar em seu cronotopo e sua relação com os 

cronotopos construídos na obra pelo autor-criador. Vale lembrar que o autor-criador vive 

como um traçado na obra, pois foi no momento da criação do texto, ato único e imutável, que 

Sciascia (autor-pessoa) deixou seus sentimentos, questionamentos e percepção de mundo na 

narrativa. Não há como dissociar o ser social do ser que cria a obra, o primeiro nos ajuda a 

compreender o segundo, a encontrá-lo no texto. Em detrimento disso, esse capítulo foi 

destinado a tratar do autor-pessoa, para investigar como seu cronotopo dialoga com os 

cronotopos dos protagonistas Candido e Calogero. Percebemos a relação entre a formação das 

personagens e a formação do próprio autor. Tal traço já ocorreu em outros romances de 

formação, como em Fontamara, de Ignazio Silone, como na própria obra de Goethe, Os anos 

de aprendizado de Wilhem Meister. Em virtude disso, a tese quis evidenciar essa relação na 

construção da personagem. 

 

 

Itália e Sicília do século XX 

 

 A Itália é um país do sul da Europa que abrange uma área de 301.230 km2, incluindo 

as ilhas da Sicília e da Sardenha. Possui cerca de 60,7 milhões de habitantes. Quase todos os 

habitantes do país são de origem italiana. A religião com maior expressão é a católica, pois 

atinge cerca de 83% da população. 

 A Itália teve uma unificação tardia, que ocorreu somente em 1861. Tal movimento 

alterou profundamente o quadro político da Europa, rearticulando o equilíbrio das forças 

comerciais do continente. Após a unificação, a Itália tratou de crescer em poder, economia e 

influência. Diante das novas circunstâncias, passou a competir por terras, força militar e 
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poderio econômico, o que resultou na Primeira Guerra Mundial (1914-1918). Na base desses 

processos, estavam os movimentos liberais, claramente nacionalistas. 

Com o fim da Primeira Guerra Mundial, em 1918, devido às reparações a serem pagas 

aos vencedores, conforme estabelecido no Tratado de Versalhes, em 1919, a Itália, apesar de 

ter lutado a favor dos Aliados, de ter contribuído com recursos materiais e de ter parte de seu 

território ocupado e destruído durante a guerra, não conseguiu ver atendidas suas 

reivindicações territoriais e recebeu uma parcela irrisória das indenizações pagas pela 

Alemanha perdedora.  

Delineou-se, a partir de tais problemas, uma realidade marcada pela postura 

imperialista dos vencedores e pelo fortalecimento do sentimento nacionalista. Diante de tais 

problemas, o terreno tornou-se propício para a ascensão do fascismo e do nazismo na Europa. 

O fascismo emergiu como a última forma de a Itália manter-se afastada tanto do 

liberalismo quanto da revolução comunista. Em 1932, após conseguir manter a economia 

italiana em equilíbrio frente à forte crise da queda da bolsa, em 1929, o fascismo tornou-se 

definitivamente um regime, uma doutrina, marcada pela supressão da liberdade de expressão, 

pela forte censura à imprensa, pela restauração da pena de morte e pela proibição dos 

operários em aderir a greves e a formar sindicatos. 

A Itália invadiu a Etiópia e, em 1936, formou uma aliança com a Alemanha nazista. 

Em 1943, quando as forças aliadas invadiram o território italiano, Mussolini fugiu e ,depois 

foi enforcado a Itália rendeu-se e uniu-se aos Aliados contra a Alemanha. Quase meio milhão 

de italianos (incluindo civis) morreu no conflito e a economia italiana foi completamente 

destruída; a renda per capita em 1944 estava em seu ponto mais baixo desde o início do 

século XX.  

Em 1946, foi proclamada a República e, enquanto o país recuperava-se da guerra, os 

governos de coligação foram se sucedendo. O crescimento econômico foi lento, mas firme, e 

a Itália acabou por se tornar membro fundador da União Europeia (UE) e da Organização do 

Tratado Atlântico Norte (NATO). Entretanto, na década de 1970, o início das ações terroristas 

das Brigadas Vermelhas de esquerda ameaçaram a estabilidade interna do país. No final da 

década de 1980, todavia, os grupos terroristas foram neutralizados por meio de ações 

policiais. 
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A Sicília, principal ilha do Mediterrâneo, está situada no sul da Itália e possui 

25.710 km² e 5,1 milhões de habitantes. Sua capital é a cidade de Palermo. A língua oficial é a 

italiana, apesar de quase todos os sicilianos falarem o dialeto siciliano. 

Por sua localização estratégica, tanto como rota comercial entre Ocidente e Oriente, 

como por ser porta de entrada para Europa, a Sicília foi palco de muitos colonizadores. Na 

Antiguidade, foi disputada por fenícios e gregos, sendo esses últimos os vencedores. A 

colonização grega durou cinco séculos, até ser tomada pelos romanos. Muitos templos 

dedicados a divindades mitológicas e teatros ainda podem ser vistos hoje na ilha. Durante o 

Império Romano, assiste à reconstrução de teatros e anfiteatros da época grega e à edificação 

de vilas residenciais privadas. 

No século V, é colonizada pelos bizantinos que permanecem por três séculos. Por ser 

de forte tradição cristã, os bizantinos constroem muitas igrejas e catedrais nos locais dos 

antigos templos pagãos. Na Idade Média, é a vez dos árabes que por lá ficaram dois séculos e 

deixaram forte herança, tanto na língua, quanto na arquitetura, no artesanato, no gosto pela 

decoração e na culinária. 

Depois dos árabes, vieram os normandos, povos de origem escandinava que 

resgataram as tradições cristãs, apesar de conservar as obras políticas, sociais, econômicas, 

jurídicas, artísticas deixadas pelos islâmicos. No reino de Frederico II, a Sicília prospera e vê 

a tentativa de unificação das terras de povos diferentes, gregos, latinos, árabes e judeus. Com 

sua morte, a ilha entra em crise e passa a ser alvo de disputa feudal, sendo sua capital 

transferida para a cidade de Nápoles, naquele período, dominada pelos franceses. 

A oposição ao domínio francês abre espaço a um movimento separatista que leva a 

declaração de independência da ilha e elege o rei de Aragão como governante.  Em 1415, 

passa a ser vice-reino da Espanha, período de intensas crises e revoltas populares. Em 1713, 

passa para Casa de Savoia, primeiro sob domínio austríaco depois francês. Só em 1861, com a 

campanha pela unificação italiana, ela passa a ser parte do Reino da Itália.  

Esses anos de lutas e conflitos acentuaram inúmeros problemas, como o atraso social, 

a emigração em massa, os crescentes latifúndios e as organizações mafiosas. Com a 

proclamação da República Italiana, em 1946, a Sicília passou a ser administrada com base em 

um estatuto especial, uma forma de governo mais autônoma concedida a algumas regiões da 

Itália. 
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Sobre a máfia, vale lembrar que, na época dos normandos, após a morte de Frederico 

II, muitos sarracenos e muçulmanos perderam suas terras e se tornaram servos. Outros 

tentaram resistir, formando suas próprias organizações. Assim, segundo o historiador 

americano, Normal Lewis, surgiu a máfia, cujo nome refere-se à palavra refúgio em árabe. 

Essa tradição de fidelidade, honra e vingança construída pelos árabes, foi retomada no século 

XIX. De acordo com o acadêmico Diego Gambetta, nesse momento, a palavra "mafiusu" 

significa arrogante, destemido, orgulhoso, empreendedor. No século XX, com o fascismo, 

muitos mafiosos foram presos, o que abalou o poder paralelo no país. Com a queda de 

Mussolini, todos foram soltos. Temos, então, o auge do sistema mafioso na Sicília com o 

grupo Cosa Nostra. Nos anos 80, com a operação Mãos Limpas, muitos deles foram presos; 

no entanto, até hoje, ela ainda existe na Itália e na Sicília. 

 

A percepção de Sciascia sobre sua terra 

 

 A Sicília era, antes de Sciascia, já a terra de Vittorini, Brancati, Pirandello e 

Quasimodo. Diferente desses escritores, Sciascia nunca se afastou por muito tempo de sua 

terra de origem. Sua observação daquela região tornou-a uma metáfora do mundo. Era como 

se a Sicília representasse as dores, os conflitos, as esperanças, as injustiças de tantos outros 

lugares, regiões e países. Como se ela fosse o microcosmo do mundo. Não só ela, mas 

também Racamulto, a cidade onde nascera o autor, era conhecida por reunir os problemas e as 

esperanças da Sicília inteira, da Itália como um todo. Até hoje, quando se adentra em 

Racamulto, percebemos de imediato o atraso, a humildade das pessoas, a pobreza, o silêncio; 

elementos tão observados por Sciascia. Racamulto, na época de Sciascia, vivia na miséria 

absoluta, seus moradores, em geral, eram filhos de camponeses, operários, mineradores. 

 Mesmo sendo uma ilha, Sciascia só conheceu o mar aos cinco anos de idade, não 

gostou do que viu e confessou não gostar até depois de certa idade: 

 

esta grande ilha do Mediterrâneo, no seu modo de ser, na sua vida, parece ser toda 
voltada para o interior, agrupada às altas planícies e às montanhas, imbuída a 
subtrair-se do mar e excluí-lo por meio de um muro, para dar a ilusão que o mar não 
existe [...], que a Sicilia não é uma ilha. É como esconder a cabeça na areia para não 
ver o mar, e que assim o mar não o veja. Mas o mar nos vê. E sobre suas ondas traz 
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a nossa porta contínuo flagelo por séculos, os piratas argelinos que devastam, 
depredam, roubam. O mar é a perpétua insegurança da Sicília. [...] e, por isso, 
mesmo sendo parte intrínseca da sua realidade, vida e riqueza quotidiana, o povo 
raramente o canta e o assume em um provérbio, um símbolo: e, as raras vezes que 
isso ocorre, é sempre mais com um fundo de susto do que de maravilhamento. 'O 
mar é amargo', 'Louve o mar, mas pegue com força a corda', 'Quem pode andar por 
terra, não ande por mar', "Mar, fogo e mulheres, Deus nos salve', 'Quem não sabe 
rezar, vá pelo mar'. E não é, este último provérbio, ditado da maravilha e do 
sequestro: quem vai ao mar não aprenderá a rezar no sentido de louvar, mas no 
sentido do medo e da superstição". (SCISASCIA apud COLLURA, 2007, p.71, 
tradução nossa) 

 

 Esses provérbios são parte do imaginário cultural6 siciliano que vê o mar não como o 

símbolo do infinito, da abundância, do novo; mas como símbolo da desgraça, do mal, da 

insegurança. Foi pelo mar que vieram os usurpadores, colonizadores, as guerras e a violência.  

 Nos anos 50, Sciascia escreveu Parrocchie di Regalpetra, um livro sobre a vida de 

uma cidade siciliana. Sobre tal narrativa, o biógrafo Matteo Collura afirmou ser essa obra uma 

maneira de romper um silêncio de séculos. A palavra silêncio tem forte significado na Sicília. 

Não é o silêncio do mar à noite, nem das montanhas no amanhecer, nem o silêncio que 

precede a dúvida; é o silêncio de um povo cúmplice da violência e da ilegalidade. É o silêncio 

do medo. É o medo da máfia. Em Um certo verão na Sicilia (2009), a jornalista americana 

Marlena de Blasi, casada a nove meses com um veneziano, é escolhida para escrever um 

artigo sobre o interior da Sicília. Ela comenta que o silêncio das cidades chega aos habitantes. 

Um grave silêncio que, para autora, revelava mistério, mistério a ser revelado.  

 Sobre o silêncio dos seus compatriotas, Sciascia introduz em seu pequeno dicionário 

racalmutese Occhio di capra (Olhos de cabra) que, nos séculos XVII e XVIII, um homem nu 

que faz o sinal do silêncio em frente a uma torre hermética sobre as palavras "no silêncio me 

fortifico" talvez aluda mais ao silêncio de prudência do que aquele de desistência. Essa 

prescrição, afirma Sciascia, tornou-se um elemento distintivo do caráter de um siciliano. 

  "A melhor palavra é aquela que não se diz", esse é um dos provérbios mais peculiares 

na Sicília. Essas frases e provérbios constroem e alimentam a postura de muitos sicilianos no 

que diz respeito ao silêncio; as palavras têm poder, elas desconstroem e constroem 

identidades, ideais, pensamentos e atitudes. Não elas em si, mas aqueles que a transmitem. 

                                                           

6 No dicionário (FERREIRA, 1999), é "o conjunto de símbolos e atributos de um povo, ou de um 

determinado grupo social". 
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Existem interesses conscientes ou mais ou menos conscientes da escolha de transmitir 

provérbios como esses.  

 Para o estudioso italiano Matteo Collura (2007, p.145, tradução nossa), aquele que 

escreve é um delator "que infringe a lei do silêncio e da cabeça mantida baixa" e, por isso, 

Sciascia aparece como um escritor que desestabiliza. Assim como ele, outros escritores do 

século XX desestabilizaram. Ignazio Silone, Carlo Levi, Alberto Moravia e outros escritores 

neorrealistas não se calaram diante da miséria, do autoritarismo, da fome e da guerra. A frente 

dos neorrealistas na história literária italiana, Sciascia possui uma identidade discursiva 

diferente dos demais, pois ele deu novos contornos ao romance policial, enche-o de ironia, 

denúncia, como se revelasse ao seu leitor a estrutura mafiosa que está por trás da cena de um 

crime, por trás de uma família honrada, de um padre bem quisto, de um político sem 

antecedentes de corrupção.  

 O que Collura declara aqui se relaciona exatamente ao que Bakhtin discutia: o diálogo 

cronotópico entre o espaço/tempo do autor e dos seus seres de papel (narrador e personagens). 

Sobre isso, o próprio Sciascia (apud COLLURA, 2007, p. 146, tradução nossa) declara: 

sou realmente um escritor italiano que conhece bem a realidade da Sicília, oferece 
representações de tantos problemas, de tantas contradições, não só italianas mas 
também europeias, a ponto de pode constituir a metáfora do mundo hodierno. Dadas 
essas condições sou ainda um escritor siciliano? E o que é um escritor? Da minha 
parte, acredito que um escritor seja um homem que vive e faz viver a verdade, que 
extrai do complexo o simples, que divide e reúne para si e para os outros o prazer de 
viver.  

 Nessa declaração de Sciascia, temos dois pontos centrais a serem evidenciados: 

primeiro, como já comentado, o diálogo cronotópico entre o tempo/espaço do autor pessoa 

siciliano e o tempo/espaço da obra em si, de suas personagens e narrador. Já o segundo nos 

revela que, ao colocar em diálogo os cronótopos, surge uma nova representação 

espaço/temporal, inédita, irrepetível, a do mundo como um todo, com todos os seus 

problemas e injustiças. Vale relembrar que a Sicília pintada por Sciascia é considerada, como 

dito mais acima, como a metáfora da Itália e do mundo. Quando representa cenas de 

corrupção, injustiça, mentiras e miséria, por exemplo, ele toca em situações que não existem 

apenas na Sicília, mas em todas as sociedades. Eu hoje no Brasil, século XXI, interpreto e 

associo muitas vezes os acontecimentos das obras de Sciascia ao meu tempo-espaço, ao meu 

país, à sua história. As significações dadas por mim, além de serem movidas pela investigação 

acadêmica (essa é minha motivação ao ler Sciascia hoje e escrever essa tese), devem ser 

movidas pelo conhecimento da cultura de sua época para que minha leitura se concentre no 
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momento de produção da obra, no cronotopo de Sciascia. Não posso, no entanto, esquecer 

que não sou o autor e tenho dele imagens construídas por outros estudiosos, amigos, 

escritores, pelo próprio Sciascia em suas declarações, cartas, entrevistas; e mais 

profundamente ainda em suas obras literárias, nos mundos e nos seres criados por ele. 

 Outra questão muito combatida pelo escritor era a máfia. Em seu livro Il giorno della 

civetta (O dia da coruja), ela é tema central. Como mencionado no subcapítulo anterior, após 

o fim do fascismo, a máfia italiana difundiu-se intensamente por toda a ilha. A Itália era, 

portanto, um lugar em que as pessoas precisavam conviver com os mafiosos, colaborar; a paz 

reinaria se todos se "comportassem". Essa obra começa exatamente com a morte de um 

homem que não queria contribuir, que achava injusta as imposições dos mafiosos. Antes 

dessa obra, a palavra máfia era muito pouco utilizada em um livro de entretenimento; e nunca 

se imaginou que ela seria matéria de um romance. Após três anos da publicação desse 

romance, foi iniciada uma comissão parlamentar para investigar a máfia, algo inacreditável. 

Sobre ela, Sciascia (apud COLLURA, 2007, p.170, tradução nossa) afirma: 

Mas a máfia era e é um 'sistema' que na Sicília controla e move interesses 
econômicos e de poder da classe que aproximadamente podemos chamar de 
burguesia; e não surge e se desenvolve no 'vazio' do Estado (isto é, quando o Estado 
com as suas leis e funções é fraco ou nem é presente), mas dentro do Estado...)  

 

 Nessa passagem, ele questiona e nega diretamente a ideia de que a máfia (ou a milícia) 

surge em virtude da não presença ou presença precária do Estado (como se esse sistema 

nascesse para fazer caridade para os mais necessitados); na verdade, ela surge dentro do 

próprio Estado, para suprir interesses econômicos. A edição escolástica do romance dava 

pauta de discussão para professores e alunos; só que veio censurada pela editora. O diretor da 

Einaudi, Ernesto Ferrero, garantiu que, nas outras impressões, essa parte, dentre outras, 

seriam reintegradas. Depois dessa obra e de outras sobre a máfia, foi considerado um 

mafiólogo.  

 Em 1957, publicou um texto com uma definição sobre a máfia que sempre utilizava: 

"uma associação para delinquir com fim de ilícito enriquecimento para os próprios 

associados, e que se põe como elemento de mediação entre a propriedade e o trabalho; 

mediação essa que é parasitária e imposta por meio da violência". Por sua crítica direta aos 

mafiosos, Sciascia acaba tornando-se mira da máfia. Recebeu, por isso, a seguinte carta: "se 

Sciascia não está bem na Sicília, podemos enviá-lo para um lugar onde se sentirá melhor"; 
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Sciascia comenta: "isso me pareceu uma advertência mafiosa. Depois dessa, não recebi mais 

nenhuma" (COLLURA, 2007, p.172, tradução nossa). Mesmo com as ameaças, deixava a 

porta de casa aberta, era uma filosofia de vida que vinha de Voltaire e de Montaigne: "Todo 

guarda é símbolo de guerra..." - frase de Montaigne usada pelo siciliano - (COLLURA, 2007, 

p.172, tradução nossa). 

 O imaginário mafioso, o sentir e o viver a máfia estavam tão presentes na vida dos 

sicilianos que o produziam e reproduziam. Mesmo sendo contra, era difícil lutar com aquele 

sentir. A literatura era uma forma de lutar contra o seu próprio ser:  

 

quando denuncio a máfia, no mesmo instante sofro porque em mim, como em 
qualquer siciliano, continuam a estar presentes e vitais os resíduos do sentir mafioso. 
Assim, lutando contra a máfia, eu luto contra mim mesmo, é como uma cisão, uma 
laceração. (SCIASCIA apud COLLURA, 2007, p.174, tradução nossa)  

 

 Vale destacar que o autor não se coloca como um ser moral e ético fora do tempo e 

espaço em que vive. Ele reconhece que faz parte daquele imaginário, é um homem atrelado a 

identidade cultural de sua região, de seu país. Isso, porém, não é sinônimo de aceitar e 

resignar-se; ele tenta pela via da arte se separar dessa identidade.  

 Em 1968, um grande terremoto deixou muitos mortos. Sciascia e sua família se 

refugiaram em Caltanissetta. No táxi, o escritor observou as más condições da estrada e do 

próprio automóvel (estava sem um dos vidros) e percebeu que o problema da Sicília não 

estava no terremoto, mas nos atrasos, na demagogia dos moralistas, nos odiosos cartéis 

políticos. Após o terremoto, a máfia cresceu, assediou a cidade e muitas mortes aconteceram, 

de juízes, policiais e jornalistas. 

 Ao sermos apresentados ao autor-pessoa Sciascia, podemos perceber que era alguém 

totalmente comprometido com as mazelas de sua terra natal, preocupado em ocupar suas 

narrativas de temas que revelassem os problemas enfrentados pelos sicilianos, que 

representavam também os italianos, os europeus e todos aqueles que sofrem com o 

autoritarismo, a corrupção e a ambição por poder e dinheiro que assola o mundo. Isso ficará 

ainda mais claro no próximo subcapítulo, pois vamos conhecer mais ainda Sciascia e mais 

ainda sua preocupação com a verdade, com a necessidade de revelar aos italianos e ao mundo 

tudo aquilo que se esconde atrás dos belos discursos, das instituições, do governo, das 

ideologias, para que possamos analisar como Candido e Calogero são estruturados também a 

partir desse caráter indagador, preocupado com os problemas políticos e com a verdade. 
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O cronotopo sciasciano 

 

 Para falar na vida, obra e época em que Sciascia viveu, escolhi como ponto central a 

biografia Il maestro di Regalpetra: vita di Leonardo Sciascia (O mestre de Regalpetra: vida 

de Leonardo Sciascia), escrito e publicado em 2007 por um amigo do escritor, Matteo 

Collura. Pouco antes de morrer em 1989, Sciascia deixou muitas de suas cartas nas mãos de 

Collura para que ele, apenas ele, pudesse usá-las para falar sobre sua vida. Sciascia tinha uma 

preocupação muito grande com a imagem que seria construída dele após sua morte. Ele 

contaria apenas com a memória daqueles que o conheceram, que poderiam muito bem 

distorcer seus pensamentos e atitudes. Por isso, deixou bem definido a quem seriam 

destinadas suas cartas pessoais. Collura, por sua vez, não o teria decepcionado. O livro é 

composto em sua grande parte pela voz do próprio Sciascia, pelas ideias, confissões e 

questionamentos presentes em suas cartas e manuscritos. Ler essa biografia é conhecer muito 

mais a imagem de Sciascia construída por ele próprio a partir de suas cartas do que a imagem 

construída pelo próprio Collura sobre o autor.  

 Diferente de outros escritores italianos, seus contemporâneos, como Tommasi di 

Lampedusa e Alberto Moravia, Sciascia não teve uma vida social, não dirigia, não saiu muito 

de sua terra natal, não frequentava muito ambientes públicos, exceto na época de política 

ativa. Sciascia não dançou, não dirigiu, não jogou bola, não tomou banho de mar, mas sabia 

ler, observar seu mundo, ler os sinais do tempo. Possuía, em virtude disso, fama de profeta, 

como se enxergasse além do que se vê. Na obra Il contesto (O contexto), de 1971, Sciascia 

tratou da morte de um procurador logo no início do livro. No mesmo ano, o procurador 

Scaglione fora assassinado. O escritor foi visto como um vidente e, sobre isso, disse: "Não 

imaginei que estava fazendo profecias" (SCIASCIA, apud COLLURA, 2007, p. 214, tradução 

nossa).  

 Em prol do seu jeito observador, de suas obras reveladoras e compromissadas em 

revelar a verdade por trás das máscaras sociais, os reais interesses políticos e econômicos de 

muitas figuras e instituições de sua época, foi considerado um iluminista do século XX. A 

busca pela verdade e o desejo de revelá-la aos italianos e ao mundo era um propósito muito 

claro na vida do autor, que destinou sua vida à escritura e à literatura.  
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 Sciascia foi tentado a sair da Sicília, mas não o fez. Nasceu em Racamulto, depois se 

mudou para Caltanissetta e, por último, foi morar em Palermo, onde morreu em 1989. O seu 

tempo, afirma Collura, era gasto em ações rotineiras; não mudava muito seus hábitos. 

Escrevia de manhã, reuniões nas editoras à tarde, galeria de arte com os amigos à noite. Casa 

de campo no verão e nos dias de festa. Era uma pessoa reservada, não saía muito dessa rotina, 

não viveu grandes experiências nem aventuras. Gostava de observar, de ler o mundo (a Sicília 

e a Itália), as relações de poder, a corrupção, a injustiça, o ser humano e suas contradições. 

Por mais que tivesse uma vida caseira e pacífica, em virtude do que escrevia e dizia, acabava 

se envolvendo em grandes polêmicas. A máfia era uma delas; e, por combatê-la, foi atacado 

com dureza. Para ele, "a luta contra a máfia, como aquela contra o terrorismo, era a fronteira 

onde se jogava a mesma ideia de justiça e de democracia" (SCIASCIA apud COLLURA, 

2007, p.10, tradução nossa).  

 Sobre as influências literárias e filosóficas de Sciascia, temos Montaigne, Stendhal, 

Voltaire, Borgese, Calvino e Pirandello. Como Montaigne, Sciascia escrevia com 

divertimento e alegria. Já Pirandello era como um pai intelectual, afirma Collura. Em sua 

casa, havia um porta-retrato com a foto de Pirandello. Sciascia, três anos antes de sua morte, 

em 1987, fez um pronunciamento nos 50 anos de morte do escritor nascido em Agrigento e 

afirmou: "tudo aquilo que tentei dizer, tudo aquilo que disse, foi sempre, para mim, um 

discurso sobre Pirandello" (SCIASCIA apud COLLURA, 2007, p.18, tradução nossa). Em 

uma conferência sobre Pirandello (20 anos após sua morte), Sciascia disse:  

 

somos todos aqui personagens pirandelianos: aqueles modos de pensar e de viver o 
mecanismo psicológico da teatralidade, o jogo do ser e do parecer, o conflito entre 
vida e forma, entre viver e ver-se viver, são coisas das quais nossa vida cotidiana é 
feita. (SCIASCIA apud COLLURA, 2007, p.158, tradução nossa) 

 

 Muitos são os pontos a se comentar desse trecho, principalmente no ponto de encontro 

entre vida e arte. O jogo do ser e do parecer representado na literatura (e muito bem por 

Sciascia) nada mais é do que uma prática cotidiana dos homens; eles e suas máscaras 

discursivas7; o parecer construído pela linguagem, pelas escolhas linguísticas do sujeito. A 

                                                           

7 Termo utilizado pelo semiolinguística francês Patrick Charaudeau para tratar da relação entre o ser 
comunicante (aquele de carne e osso) e o ser enunciador (ser do discurso, construído pelo ser de carne e osso no 
ato de linguagem). Segundo Charaudeau, o ser discursivo mascara as intenções, pensamento, o "ser" do sujeito 
comunicante. Vale comentar que possuo um grupo de pesquisa sobre análise do discurso na Universidade Veiga 
de Almeida chamado Bakthin e Charaudeau em perspectiva comparada.  
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relação vida e forma; o viver e o ver-se viver são questões que inquietavam Sciascia, pois 

percebia que a construção da forma da vida de outrem pela percepção do outro poderia 

construir um novo ser afastado daquele real. Como dar forma à vida? Como dar vida a uma 

personagem? Qual a relação entre viver e ver-se viver (pelo discurso de outro, por exemplo; 

ou ver o outro viver)?  

 Bakhtin afirma em Estética da Criação Verbal que o autor cria a totalidade da 

personagem; diferente de nós seres de carne e osso que não possuímos uma visão total de nós 

mesmos. O ver-se viver possibilitado pela literatura é uma maneira do homem pensar sobre o 

seu viver; cuja percepção não é totalitária, pois o homem se constrói enquanto ser a cada ato 

de enunciação vivido com o outro. A literatura permite, portanto, que o leitor veja o curso da 

vida do ser ficcional, com todos os seus dramas, dúvidas, falhas e escolhas. Tal possibilidade 

é extremamente importante para o romance de formação, uma vez que a formação revela-se 

no texto a partir do acompanhamento das escolhas e do movimento da personagem. 

 Em 1989, após sua morte, Nilde Jotti, presidente da Câmara dos deputados, dá a 

notícia no parlamento: 

gostaria, porém, de recordá-lo aqui rapidamente na sua experiência de parlamentar, 
realizada entre 1979 e 1983, como membro do grupo radical. Me vem à memória o 
seu passo excitante, a sua voz que sussurrava pensamentos que eram sempre 
momentos de altíssima reflexão. Nas poucas, sóbrias e rápidas intervenções que 
realizou nessa assembleia, revelava a sua constante busca da palavra apropriada, 
bem como sua capacidade de individuar com grande precisão, a partir de uma 
linguagem simples, mas límpida, uma situação, uma realidade. Acredito que na 
busca de Sciascia pelas pequenas experiências como pelos grandes fatos da história, 
existisse a vontade de encontrar o absoluto. Aqui está sua dificuldade de 
reencontrar-se nas pequenas experiências, do qual o sentimento dramático que tinha 
do poder, junto da sua vontade de participar, fazia-o se destacar. Não por acaso o 
vimos, muitas vezes, participar da vida civil e da vida política, para, logo em 
seguida, distanciar-se da situação rapidamente, quase para repreender, reproduzir 
uma identidade cultural e literária. Nesse momento, nós choramos como italianos, 
como políticos e como pessoas que são alimentadas pela sua procura, que possuía 
caráter de investigação e que exprimia uma necessidade constante de individuar 
momentos de verdade". (SCIASCIA apud COLLURA, 2007, p.20, tradução nossa) 

 

 As palavras do presidente da Câmara, que revelam uma imagem post mortem de 

Sciascia, retratam bem a determinação do escritor em individualizar as experiências, os 

acontecimentos, as relações humanas e não generalizá-las. O gosto pela observação não vinha, 

portanto, de um desejo por criar personagens que seriam o estereótipo dessas observações, 

mas por particularizar, por criar personagens que, pelas próprias palavras do autor, fossem 
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testemunhas do real, observassem, buscassem a verdade, investigassem e individualizassem 

os momentos de verdade. 

 O presidente da França na época, François Miterrand, deixou a seguinte mensagem 

após saber da morte de Sciascia: "recebi com infinita tristeza a notícia da morte de Leonardo 

Sciascia. Ele viveu plenamente, sem poupar a sua época, lutando obstinadamente por certa 

ideia de homem. O seu olhar, a sua voz nos fará falta..." (MITERRAND, apud COLLURA, 

2007, p.21, tradução nossa). Por ser uma voz marcante, que lutava pela verdade e pela justiça, 

e contra o autoritarismo, a máfia, a corrupção política e religiosa, por sua coragem de acusar 

partidos, de atacar os mafiosos, Sciascia, sem dúvida, foi uma voz que deixou um vazio, que 

fez e ainda faz falta. 

 No que diz respeito à religião, era um antirreligioso. Afirmava ter conhecido bons 

padres, mas muitos maus e corruptos. Em sua obra Delle parte degli infedeli (Da parte dos 

infiéis), Sciascia mostra exatamente a corrupção da Igreja. Não foi apenas nessa obra que esse 

tema esteve presente, em Todo Modo e em A ciascuno il suo (A cada um o seu) também. 

Ficção? Realidade? Sobre esses dois termos tão polêmicos nos estudos literários, Sciascia 

afirma "nunca inventei nada, apenas observei" (SCIASCIA apud COLLURA, p.28, tradução 

nossa). O escritor sempre deixou bem claro que suas obras eram formas de revelar a verdade 

por trás de mitos, instituições enraizadas (partidos, igreja, casamento etc), ideologias; e, por 

isso, não escrevia para divertir, para alegrar, tanto que raras são as obras com final feliz. 

Escrevia em favor da justiça e da verdade; e tratava suas personagens e seus leitores como 

testemunhas do real, como seres de papel e de carne e osso que vivenciam um momento de 

verdade e de revelação dentro e fora da obra literária. 

 O fato de ser laico não significava que não possuía religião; sua religiosidade era algo 

próprio, marcada pelas suas próprias dúvidas e incertezas:  

 Eu não sei porque vim ao mundo nem como, nem como é o mundo, nem mesmo o 
que eu seja. E se eu corro a investigá-lo, retorno confuso de uma ignorância sempre 
mais espantosa. Não sei o que seja o meu corpo, os meus sentidos, a minha alma; e 
esta mesma parte de mim que pensa isto que escrevo e que medita acima de tudo, 
acima de si mesma, não posso conhecê-la nunca. Em vão eu tento medir com a 
mente esses imensos espaços do universo que me circundam. Me encontro em um 
pequeno canto de espaço incompreensível, sem saber porque fui colocado aqui e não 
em outro lugar; ou porque este breve tempo da minha existência tenha sido inserido 
nesse momento da eternidade e não naqueles que o precederam ou que o seguirão. 
(SCIASCIA apud COLLURA, p.29, tradução nossa) 
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 Sua religiosidade não estava relacionada à crença em Deus ou em vida após a morte, e 

sim na ignorância humana de sua composição metafísica, das razões pelas quais nasce, cresce 

e morre em um tempo-espaço e não em outro. Essa relação temporal e espacial (ao século XX 

e à Sicília) intrigavam Sciascia; para ele, deveria existir um compromisso do ser com seu 

tempo; a responsabilidade de retirar o homem do obscurantismo, revelar a ele a verdade por 

trás das crenças, ideologias, religiões, mitos e símbolos. Sua religião era a verdade: 

 

As afirmações que elaborei, falando de Pirandello e de Rensi, aquilo que sinto e 
penso é que não existe alguma certeza, e nem menos a certeza de quem não 
possuímos nenhuma certeza. Esta é minha condição e a vivo muito serenamente. E 
acredito que respeitando o meu próximo como a mim mesmo (e talvez mais), 
amando a verdade, afrontando todos os riscos que o dizê-la comporta, eu viva 
religiosamente.. O problema de Deus - que nunca apareceu uma vez para ninguém - 
eu o veja uma vez com Spinoza (até os anos da escola), o problema do conviver 
humano com Voltaire e Diderot. (SCIASCIA apud COLLURA, 2007, p.31, 
tradução nossa). 

 

 A visão de Sciascia sobre a religião era bem clara; ele nunca vira Deus, nunca lera 

algo que ele tenha dito; tinha muitas dúvidas sobre o porquê de sua existência; e a sua religião 

era a verdade, a ciência, a observação, o iluminismo, o mundo vivo cheio de injustiças, 

hipocrisias, o mundo em que precisamos conviver, interpretar, dar sentido. Um mundo repleto 

de incertezas; ou de pessoas que tem certeza; sendo que, para ele, elas não existem. A verdade 

que ele cita é, na verdade, dizer que não existem certezas; essa é uma verdade. Verdade é o 

que vem da observação, do conviver e do sentir. A não materialidade advinda da religião era a 

questão de Sciascia. Para ele, muitas pessoas fundamentam suas verdades em textos que 

revelam algo incerto, ao invés de sentir, de observar, de buscar aceitar a não certeza. Seus 

referenciais eram os escritores. Voltaire deu-lhe o pessimismo como forma de afrontar a 

realidade; Spinoza deu-lhe questionamentos sobre o problema de Deus, considerava que Deus 

era um mecanismo imanente da natureza e que a bíblia era uma obra metafórico-alegórica que 

não pede leitura racional e que não exprime a verdade sobre Deus. Spinoza foi banido da 

comunidade judaica por isso. 

 Sobre o catolicismo, Sciascia é direto: 

se detestei o catolicismo assim como se manifestava diariamente frente aos meus 
olhos, não julguei, todavia, Manzoni, porque, repito, não e católico no sentido 
italiano ou siciliano do termo. Manzoni é um escritor cristão que possui um agudo 
senso da história e propõe uma visão desesperada da realidade. (SCIASCIA apud 
COLLURA, 2007, p.81, tradução nossa) 
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 A sua repulsa pelo catolicismo advém das corrupções, falcatruas e mentiras realizadas 

pelos membros da Igreja. Não é de se estranhar que seus romances estejam recheados de 

sacerdotes cheios de vícios, enganadores do povo, seres egoístas, assassinos e corruptos. Vale 

ressaltar que nem todos os padres eram assim para Sciascia  e nem todos serão retratados 

dessa forma, como é o caso de Don Antonio, padre e amigo da personagem Candido, pessoa 

honesta, íntegra e cheia de conflitos e dúvidas (abandonará o sacerdócio para se dedicar ao 

partido comunista). Sobre esse ponto, falaremos mais no próximo subcapítulo, quando 

tratamos da relação entre as experiências de Sciascia e Candido. 

 Leonardo Sciascia nasceu em 1921 quando o fascismo estava nascendo, diferente de 

sua personagem Candido que nascera quando o fascismo estava morrendo, em 1943. O ano de 

1921 é marcado também pela criação do Partido Comunista Italiano. Vale lembrar que os 

anos de vida do partido correspondem aos anos de vida do autor. Em 1989, ano de sua morte, 

o muro de Berlim foi abatido. 

 Racamulto, em 1921, possuía 13.045 habitantes. Pequena cidade da província de 

Agrigento, Racamulto é considerada com a ilha dentro da ilha, distante do mar, dos rios. O 

nome vem do árabe "Rahal-maut", cujo sentido é vila morta. Esse nome foi dado pelos árabes, 

porque a encontraram devastada pela peste. Apesar disso, Sciascia amava sua terra e dizia: 

"todos amam o local em que nasceram e somos levados a exaltá-lo. Mas Racamulto é 

propriamente uma cidade extraordinária [...] de Racamulto amo a vida cotidiana, que possui 

uma dimensão um pouco louca. A gente é muito inteligente, todos são como personagens em 

busca de um autor" (SCIASCIA, 1991 apud COLLURA, p.22, tradução nossa). Os leitores de 

Sciascia que conhecem sua terra Natal, os dramas da Sicília e de Racamulto, sabem que suas 

personagens são, em muitos romances, essa gente que ali vivia e estava à espera de um autor 

que lhes transformassem em personagens. 

  Sciascia nasceu em uma família de mineradores. Seu avô paterno, cujo nome era 

Leonardo Sciascia-Alfieri, trabalhara como caruso - dentro do minério de enxofre, era o 

emprego mais baixo e desumano. O último nome de seu avô, Alfieri, vem do norte, herdou-o 

de sua mãe junto com os olhos azuis. Já Leonardo Sciascia neto tinha apenas Sciascia que é 

um sobrenome árabe que, até os anos de 1860, era registrado como Xaxa e que se lia Sciascia. 

O avô de Sciascia nascera em Val di Mazara, num dos três vales em que os árabes, entre os 

séculos IX e XI, dividiram a Sicília, e que até hoje ainda persistem e vivem. Acredita-se que 
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tenha nascido em 1851. Todos os documentos (local onde ficavam os registros) foram 

incendiados na época da unificação italiana pelos habitantes de Racamulto. Não há registros 

até 1862. O bisavô comerciava pele de animais, o avô era minerador, a avó e sua família 

cultivavam a terra. 

 Seu avô, mesmo cansado, quando voltava do minério, seguia as lições dadas pelo 

padre. Aprendeu a ler e a escrever até tornar-se administrador da mina. O avô possuía um 

ódio terrível da máfia do minério; teve, inclusive, a coragem de declarar-se contra o partido 

dos mafiosos; por isso, nunca conseguiu enriquecer; e era considerado pelas filhas com 

estúpido e ao mesmo tempo honesto por nunca ter se corrompido. Sobre isso, Sciascia dizia: 

"eu sou orgulhoso de meu avô", ele era honesto e isso era "a grande virtude sufocada dos 

sicilianos" (SCIASCIA apud COLLURA, 2007, p.51, tradução nossa). Sciascia tinha muito 

orgulho da coragem de seu avô, de seu enfrentamento aos mafiosos.  

  Sciascia dera sorte, pois, quando nasceu, não lhe faltou o essencial; sua família 

conseguia dar-lhe o que comer, vestir, e conseguia estudar. Outros meninos de sua idade não 

tiveram a mesma sorte; eram raquíticos, passavam fome.  

 O avô casou com uma homônima, mas não parente, Anna Sciascia. Dessa união, 

nasceram cinco filhos: Pasquale, Angela, Maria Concetta, Salvatore e Giuseppina Sciascia. As 

tias serão como suas mães, dando-lhe atenção e afeto mais do que a sua própria. 

 No que diz respeito à relação com os homens da família, Sciascia amava seu avô, 

pessoa que ocupara o lugar paterno, e recusava o contato com o verdadeiro genitor. Não tinha 

uma relação próxima com seu pai, Pasquale Sciascia. Collura ressalta que, assim como 

Sciascia, Sartre e Stendhal também não tiveram um bom relacionamento com seus pais. 

Collura vai dizer que esse afastamento do pai foi comum para muitos escritores tornarem-se 

homens; esse contraste com o pai os prepararam para tornarem-se outros, diferentes. Foi 

assim também com Pirandello, Vittorini e Pasolini. Já mais velho, o escritor confessa que 

percebera como se parecia com Pasquale, como a existência se repetia. O pai, como o avô, era 

um homem honesto, mas de forma diferente. Havia, por exemplo, realizado a inscrição no 

partido fascista para encontrar emprego (era quase impossível encontrá-lo sem ter esse 

registro); o avô de Sciascia não aceitou fazê-lo. O pai era um homem de caráter e 

determinado, com uma pitada de severidade, o que o afastou de Sciascia nos anos tão 

delicados de sua adolescência. De acordo com Collura, esse temperamento também deixou 
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marcas em seu segundo filho, Giuseppe Sciascia, que se suicidara quando ainda era muito 

jovem. 

 Pasquale Sciascia não se afeiçoou aos estudos como queria seu pai. Ao ser enviado à 

escola, queimou o teatro e voltou para casa. Ele amava a vida livre, a caça, o campo. Sobre a 

caça, Sciascia vai afirmar que essa paixão de seu pai era uma "forma de felicidade" para os 

racamulteses da sua época. Seu irmão herdara esse gosto de seu pai; Sciascia já não nutria 

essa paixão. A caça aparece em alguns romances do autor, como, por exemplo, em A ciascuno 

il suo. A Pasquale Sciascia, não agradava os estudos muito menos o trabalho nas minas de 

enxofre. Com 25 anos, nada havia conquistado ainda. Consciente de que com essa idade não 

poderia esperar muito de sua vida profissional, resolveu partir para a América. Essa ida de 

camponeses, mineradores, operários era conhecida na Itália como "il fare l'America" (o 

enriquecer na América). Berardo Viola, protagonista da obra Fontamara (1933) de Ignazio 

Silone, também desejava ir à América com o intuito de mudar de vida, ganhar dinheiro e 

voltar para casa com uma perspectiva melhor. Em Cristo parou em Eboli (1945), de Carlo 

Levi, também se fala no "fare l'America". Ambas as obras foram publicadas em os anos 30 e 

50. Essa ação era muito comum na Itália após a unificação italiana no final do século XIX.  

Para Collura, a América não era o paraíso que pintavam os sicilianos. Quem para lá 

foi, encontrou uma língua incompreensível, muito trabalho, muita fadiga. Além disso, o alto 

nível de imigração gerava um grande preconceito racial. Muitos italianos eram condenados, 

alguns injustamente. Foi o caso de Nicola Sacco e Bartolomeo Vanzetti que, em 1927, foram 

condenados à cadeira elétrica e eram inocentes. Tal episódio é descrito por Calogero, 

protagonista de L’antimonio, no conto, tendo chocado à personagem Ventura, que se 

questionava sobre como em um país rico e livre, com todas as formas de lei, a pena de morte 

poderia acontecer. Essa mesma iquietação assolava Sciascia.  

  Sciascia ressalta que aqueles que voltavam cinco, dez anos depois da América 

diferentes (roupas, cabelo, modo de falar, de se comportar) eram vistos com desprezo pelos 

sicilianos. Em contrapartida, também viam seus conterrâneos com desprezo, falavam mal de 

seu próprio país, afirmando que continuava a mesma porcaria de antes; olhavam com 

indiferença aos familiares, pois achavam que só queriam o seu dinheiro; e, geralmente, era 

assim. Esse sentimento só mudou com o fim da última guerra, com a ajuda dos aliados. Os 

meninos vestiam roupas americanas. Para Sciascia, "essa influência americana tornou os 

homens piores, a política pior" (COLLURA, 2007, p.56, tradução nossa). Sobre essa relação 
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entre italianos e americanos, Sciascia escreveu o conto La zia d'America (A tia da América), 

publicada também no livro de contos Gli zii di Sicilia. O conto mostra a degradação de uma 

cidade siciliana pobre mesmo após a Liberação e destaca como a utopia do soldado americano 

e da América em si (heróis, bons, bem-sucedidos, preocupados com a Itália) era uma falácia.   

 De acordo com Collura, Pasquale não voltou americanizado, voltou tão estúpido 

quanto era antes.  Foi trabalhar na mina com seu pai e teve sorte, pois, como ele, passou a 

trabalhar na contabilidade e não na parte braçal. Chamavam-no de "o americano". Casa-se em 

1920 com Genoveffa Martorelli (apelido Gigia), também ela de Racamulto, nascida em 1898 

(casou-se com vinte e dois anos); mais ou menos onze anos mais nova que Pasquale. Era 

bonita, morena, traços delicados e baixa. Era a clássica dona de casa, nascida para ser mãe e 

cuidar do marido. Era filha de ex-policial que se tornou guarda municipal. Chegou a estudar, 

acabou o elementar e, quando ia para o superior (ensino médio na Itália), abandonou os 

estudos para se dedicar ao marido. Não era de família humilde, seu avô possuía uma fábrica 

de telhas; atividade que até hoje (época em que Collura escreveu o livro) ainda existe.  

 Nove meses e meio após o casamento, em 1921, nasceu Sciascia. A família estava 

felicíssima com o nascimento de um menino e, por isso, fizeram uma grande festa. Sciascia 

gostava muito do tio Giuseppe, marido de sua tia Marietta, que era administrador de um 

teatro. Sciascia, quando jovem, assistia a todos os espetáculos, especialmente os 

cinematográficos. 

  Amava o cinema e, muitas vezes, afirmou possuir mais débitos com ele do que com a 

literatura. O pequeno teatro municipal de sua cidade tornou-se um cinema. As sessões 

ocorriam sábado e domingo, a primeira projeção foi em 1879. Passou sua infância e 

adolescência entre o cinema e os livros. Seu pai não via com bons olhos essa rotina e, em 

virtude disso, brigavam muito. Pasquale Sciascia afirmava que a vida é outra coisa e Sciascia 

respondeu que não pediu para nascer, não quis nascer, e pergunta ao pai porque se lamenta 

dele ter nascido assim? Ninguém o respondeu. Ninguém até aquele momento havia retrucado 

o chefe da casa. Sciascia foi o primeiro, e mostrou sua coragem, mostrou que ninguém se 

colocaria no caminho de sua busca por identidade, de sua busca existencial, da sua mania de 

aprender e plenamente gozar da leitura: "como se pode falar com os outros se eles não sabem 

nada de mim e eu nada deles e nada de mim mesmo, perguntas que me levam ao isolamento, à 

solidão" (SCIASCIA apud COLLURA, 2007, p.84, tradução nossa). 
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 Em sua infância, o menino Sciascia vivia muito na presença de mulheres e de seu avô. 

É nesse momento que descobre o mundo dos livros antes mesmo que o dos brinquedos. 

Inicialmente, será a literatura e a escrita que o excitará. Nisso, ele se parece bastante com 

Stendhal; a alegria proporcionada pela escrita. "prazer sensual, físico, do escrever", do "amor 

pelos instrumentos do escrever". Os cadernos, o lápis, as canetas, a tinta: "curiosamente, da 

tinta recordo até do sabor. Talvez alguma vez a bebi", afirma o escritor (SCIASCIA apud 

COLLURA, 2007, p. 73, tradução nossa). Racamulto era para o autor uma prisão, e a leitura o 

possibilitava fugir "da armadilha existencial que sua cidade asfixiante lhe estava destinando" 

(COLLURA, 2007, p.67, tradução nossa). 

 Em Racamulto, a religião era muito presente entre seus habitantes. Era um escândalo, 

por exemplo, o fato de Sciascia não ter sido batizado na época considerada adequada pelos 

católicos. Esse atraso, entretanto, não tinha nada a ver com religião, mas sim com as decisões 

e as promessas do pai que dizia que o filho só seria batizado junto com seu irmão.  

 Dois anos depois de seu nascimento, em 1923, nasce o irmão de Sciascia. Os dois são 

batizados juntos nesse mesmo ano. Esse nascimento marca a vida do menino, pois, para dar 

mais espaço ao irmão menor, vai morar com os avós paternos na rua Regina Margherita (hoje 

com o nome do autor), e com suas tias. Vive agora em um ambiente feminino. Sciascia era 

muito mais próximo das tias do que da mãe, pois ela tinha preferência clara pelo segundo 

filho.  

 Sciascia escutou, naquele período, várias crônicas sobre seu país, sobre sua cidade, 

sobre o mundo. Ficou sabendo dos crimes, do fascismo e da violência imposta pelos 

mafiosos; soube do assassinato de Giacomo Matteotti, amigo da família. Quando Sciascia via 

o retrato de Matteotti junto com seus familiares, sentia que algo tão terrível havia acontecido 

ali tão próximo dele, com um igual, com alguém como eles. Essa violência com alguém 

próximo gerou no menino a sensação de que o mal está mais perto do que ele imaginava. 

 Na sua obra Paróquias de Regalpetra (1956), Sciascia fez uma descrição dos detalhes 

desse assassinato: 

um tio de meu pai levou para casa uma foto de Matteotti. Eu morava com minhas 
tias, eram três irmãs, duas delas nunca saíram de casa e frequentemente visitavam 
seus parentes. Meu avô era paralítico: lembre dele sentado na varanda, com a 
bengala na mão que lhe servia para chamar alguém, batendo-o no chão com 
impaciência, para pedir um bocado de folhas ou um café com leite [...]. Aos seus pés 
estava um gato vermelho que eu chamava de Gesuele porque, para mim, parecia 
com um pessoa que conhecia [...]. Um dia veio então aquele primo do meu pai e 
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trouxe a foto. Contou como o haviam matado e dos filhos que deixava. Minha tia 
costurava na máquina e dizia: 'O receberá o Senhor" e chorava (SCIASCIA, 1956, 
p.61, tradução nossa). 

 

  A foto ficou na casa e, sempre que a encontrava, pensava no acontecido, na morte. 

Sciascia queria saber por que o haviam matado. As tias não falavam e diziam que era para ele 

esquecer, não falar sobre. Uma delas pediu para que a outra sumisse com aquele retrato. Foi 

morto pelos camisas negras, pelos fascistas. Na Sicília, um país onde as coisas chegavam bem 

depois; as notícias eram sabidas pelo avô e pelas tias. O avô lhe contava sobre os homens da 

mina, das suas experiências, de não dizer sim para a máfia. O avô morreu em 1928 com 77 

anos. Sciascia recebeu de seus parentes diretrizes para formar seus valores, seus 

comportamentos. O avô era a personificação de honestidade, as tias de sabedoria feminina, de 

ceticismo popular e conservador. Para elas, um homem sempre honesto era um cretino que 

fazia mal a si e a sua família.  

 O escritor racamultese era um anticonformista, pois não se conformava com o que lhe 

era imposto; apesar de ser conformista nos seus hábitos, modo de viver, no viver com a 

família. Quando estava no ensino elementar, tinha que usar uma balilla, que consistia na 

camisa negra, lenço azul no pescoço colocado como uma gravata ou preso com um broche 

com a face de Mussolini, calças verde cinza e uma boina (chapéu militar) preto com um 

"fiocco" que chamavam "fez". Sciasca não gostava de usar nada na cabeça. A tia guarda uma 

foto da primeira vez que Sciascia usou aquele uniforme (eles precisavam pagar uma taxa de 

cinco liras, valor pago pela diária de um minerador na época), e não estava com o fiocco. Fora 

o primeiro ato não conformista do escritor.  

 Sciascia repugnava aquelas obrigações impostas pelos fascistas aos mais velhos e aos 

mais novos, como a de marchar todo sábado no pátio da escola com um fuzil de lenha na mão. 

Ele conhecia bem aquele objeto, usava nos dias de caça com o avô, o pai e os tios. Ele odiava, 

errava, entediava-se, cansava-se. Em 1930, conseguiu se livrar daquela obrigação; pois o 

marido de uma irmã de seu pai foi nominado presidente da Ópera Nacional Balilla de 

Racamulto e conseguiu que Sciascia não precisasse mais ir aos sábados.  
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 Família: essa palavra é utilizada muitas vezes pelas personagens e narradores 

sciascianos. Em L'affaire Moro8 (1978), por exemplo, Aldo Moro usa o termo família para se 

referir ao partido político Democrático Cristão em que era presidente. Quando ele afirma que 

a família precisava dele, que estava em maus lençóis, referia-se ao partido que, sem ele, iria 

acabar se desintegrando. Essa palavra tem um cunho muito forte na Itália; para os mafiosos, a 

família deve ser preservada e cuidada. No filme "Poderoso Chefão", Don Corleone inúmeras 

vezes diz que ele cuida da família, dos interesses da família; que ela vem em primeiro lugar; 

por ela, pode-se matar, roubar, enganar. O partido, para Aldo Moro, retratado na obra 

sciasciana, era o alargamento da própria família, por ele se fazia tudo. Aldo diz "se não 

tivesse uma família tão necessitada de mim, seria diferente" (SCIASCIA, 1978, p.55, tradução 

nossa). Para o político, o partido necessitava urgentemente dele. Sua família partidária, no 

entanto, o abandonou para morrer nas mãos dos revolucionários da Brigada Vermelha.  

 Em A ciascuno il suo9, Rossello (o advogado corrupto e assassino do marido de sua 

prima e amante) diz ao professor Laurana (morto por ter descoberto o caso dos dois e por ter 

descoberto o assassinato do marido enganado) que "quando si trata da família, de um da 

família, não existe partido político, iria retirar a satisfação que fosse" (SCIASCIA, 2000, p.74, 

tradução nossa). Esses valores de família, justiça, religião estão muito presentes na fala das 

personagens sciascianas. O partido político sendo associado à família também, como se fosse 

uma extensão do lar. Quando se tem que escolher, a personagem Rossello vai afirmar que fica 

com a família. Só que, na prática, não foi assim. Sciascia é magnífico porque seus 

personagens representam essa contradição, falam uma coisa e fazem outra; são religiosos, 

                                                           

8 Nessa obra, Sciascia conta o caso de Aldo Moro, presidente do Partido Democrata Cristão, primeiro ministro 
italiano por cinco vezes, sequestrado e morto pelas Brigadas Vermelhas, organização paramilitar de guerrilha 
comunista italiana, em 1978. Sciascia, quando fazia parte da Câmara, ficara responsável pelo inquérito sobre o 
caso de Moro. Encontra uma série de obscuridades sobre o caso que revelam o possível interesse de políticos na 
morte de Moro ao decidirem não acatar os pedidos da Brigada para soltá-lo. Aldo conseguira uma aliança entre 
seu partido e o Partido Comunista. Seu corpo foi deixado no porta-malas entre a sede da DC (Democrastia 
Cristã) e a sede do PCI, sinal de que sua morte possuía relação com tal aliança. Uns acreditam em interesses 
internacionais (em época de Guerra Fria, uma aliança com o PC não era muito bem quisto); outros em interesses 
nacionais, dos próprios partidos que não aceitavam a união. Um jornalista e um general morto, o primeiro porque 
sabia dos segredos guardados pelo depois primeiro-ministro Andreotti sobre o caso Moro; e o segundo porque 
prendera os líderes das Brigadas, que provavelmente revelaram informações sobre o caso. É notório os esforços 
para que os motivos que levaram ao sequestro e à morte de Moro se mantivessem em segredo. 

9 Em Ciascuno il suo, a trama gira em torno da morte de um farmacêutico e de um médico que são 
assassinados enquanto estão caçando. O farmacêutico, dias antes, recebera uma carta anônima o ameaçando de 
morte. Essa carta faz com que todos pensem que o farmacêutico escondia algo (uma amante ou algo não lícito) e 
que o doutor Roscio havia sido morto somente por estar no lugar errado na hora errada. Ledo engano. O real alvo 
era o doutor; a máfia somente retirou o foco de si e de seus reais interesses. 



47 
 

falam em Deus, em Jesus, na bondade, criticam os outros, a vida alheia e, ao mesmo tempo, 

fazem coisas que eles próprios condenam: matam, roubam, corrompem-se, possuem várias 

mulheres, falam mal dos outros, prejudicam a própria família para manter a imagem e a 

posição social. 

 A polícia era geralmente mencionada pelos narradores sciascianos e pelas personagens 

como ineficiente. O professor de literatura Laurana de Ciascuno il suo chegou mais longe nas 

investigações do que um detetive. A polícia, nesse romance policial, aceita rapidamente a 

ideia da morte por engano, da morte passional. Constrói-se uma cena em que o que parece ser 

o motivo do crime verdadeiramente não é. Em L'affaire Moro, a polícia não consegue em 

quase dois meses encontrar Moro. Sciascia acreditava que, na verdade, não queriam achá-lo. 

A polícia é uma peça muitas vezes também corrompida pela máfia, pelos políticos, pelo 

interesse dos poderosos nas obras de Sciascia. Em L’antimonio, há uma passagem em que 

Calogero questiona a ação dos policiais de lutarem ao lado de Franco contra sua própria classe 

e contra o juramento feito à República. A conclusão a que ele chega coloca os policiais não 

como vítimas, que matavam por obediência ou medo, mas como sujeitos que escolhem a 

violência e o poder, por sentirem prazer em incutir o medo: “a única razão não poderia ser se 

não esta: eram policiais, com toda a prepotência, a maldade que o povo atribui aos policiais, e 

sabiam que na Espanha de Franco poderiam continuar a ser policiais, a incutir medo” 

(SCIASCIA, 2009, p.223, tradução nossa). 

O narrador sciasciano se faz muito presente, apesar das personagens terem muitas 

falas, presença forte e marcante. Em boa parte de suas obras, ele é onisciente, sabe tudo de 

todas as personagens, coloca-se e faz conjecturas. Além disso, é muitas vezes irônico.  

 Morte, assassinatos, política, injustiça, engodos, crimes passionais como engodos de 

crimes políticos, família, interesse, dinheiro, corrupção, polícia ineficiente são uns dos temas 

recorrentes em Sciascia. Era como se ele quisesse revelar um mundo que seu leitor não 

conhece, o que está por trás de crimes, de desaparecimentos, de cartas anônimas, de pessoas 

religiosas e honestas. A Sicília sempre conheceu a violência, a miséria e a máfia, afirmava 

Sciascia. 

 A vida de Sciascia toma um novo rumo, quando seu pai precisa mudar-se, em virtude 

de um novo emprego, para Caltanissetta. Collura nos revela que, se essa mudança não tivesse 
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acontecido, Sciascia teria se tornado um alfaiate, pois vinha aprendendo essa arte com um dos 

seus tios.  

 Foi em Caltanissetta que começou a aproximar-se de Vitaliano Brancati: "sempre amei 

esse escritor e o devo muito", escreve em Nero su nero (1979). Brancati ensinava na escola 

onde Sciascia estudava. É também nessa cidade que o escritor conhece Giuseppe Granata.  

Sciascia definia Caltanisseta como uma pequena Atenas, pois, mesmo em um momento de 

domínio dos asnos, pôde encontrar pessoas como o professor Luca Pignato, Calogero 

Bonavia, Luigi Monaco, Giuseppe Granata e Vittorio Brancati. Brancati mostrou a Sciascia 

que ele deveria fugir de um antifascismo ideológico; pois, por trás daquele discurso excessivo, 

estava outro fascismo. Sciascia assume aquela ideia e afirmava que, mesmo com o fim da 

guerra, o fascismo não estava morto; era necessário, portanto, combater qualquer ideia que 

remetesse àqueles ideais. Para ele, qualquer poder precisa ser controlado e vigiado, para que 

não cometa excessos.  

  Na vida amorosa, após completar 18 anos, frequentou uma casa de prostituição, para 

o rito do batismo de fogo que os machos vivenciavam. Perdeu a cabeça por uma menina 

delicada, tranças loiras, face doce, a atriz de cinema que lhe encantava nos filmes. Nessa 

época, procurava coragem no cigarro, foi quando começou a fumar e não parou mais. Estava 

sempre com os cigarros entre os dedos, como os atores americanos com os quais uma geração 

inteira se identificou.  

  Casa-se em 1944 em Caltanisetta com Maria Andronico, uma professora primária que 

não era siciliana. Havia na cerimônia apenas duas testemunhas. Por ter rompido um 

compromisso com uma jovem de Racamulto, Sciascia precisou passar por cima dos ditames 

religiosos e casar-se sem que ninguém da família soubesse. Sua mulher será uma interlocutora 

fundamental, exaltou e protegeu a genialidade de seu marido, afirma Collura. Era a primeira a 

ler as obras do marido. A filha confirmou que sua mãe teve apenas uma preocupação e um 

ideal na vida: o marido. Era discreta, leal, soube aconselhá-lo sem tolher sua vontade. Mesmo 

após ter se casado, continuou morando com as tias. Em 1945, nasce sua primeira filha, em 

1946, a segunda. 

  Em casa, o autor tinha uma vida tranquila: "a família para mim não é nem um 

problema nem uma fonte de inspiração"; nada que interessasse colocar nos livros: "poderia 

naturalmente dissertar sobre essa tranquilidade, mas a tranquilidade nunca gerou nenhuma 

verdadeira obra literária" (SCIASCIA apud COLLURA, 2007, p.184, tradução nossa). No 
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contrapasso, cita a família de Pirandello, família trágica, dramática; isso sim pode influenciar 

a literatura, afirma.   

  Em 1948, ocorre outro fato que marcaria para sempre a vida de Sciascia: o suicídio de 

seu irmão, Giuseppe Sciascia. Seu irmão trabalhava nas minas, estudou e se tornou perito em 

mineração. Era admirado pelo pai de Sciascia, que tinha orgulho de ter um filho trabalhando 

com minério. Tornou-se diretor das minas de Assoro. Será nessas minas que Giuseppe tirará 

sua própria vida. Por que se matar aos 25 anos? - questionava-se Sciascia e todos da família. 

Acharam um papel no bolso do irmão, era um pequeno diário de agonia, de depressão. 

Naquele período, a mina passava por uma greve. Leonardo Sciascia avô, por ser o 

administrador, continuava a trabalhar; já Giuseppe, não. Continuava, entretanto, a 

acompanhar o pai ao trabalho, quis ficar naquele lugar horrível. Sentia-se sozinho, triste, 

como um ser em estado vegetativo. Ao saber disso, o avô de Sciascia ficou se sentindo 

culpado, passou a ter problemas de saúde, um tipo de esclerose: "para mim foi uma 

experiência terrível, falava com uma pessoa que não me entendia, não me sentia, como uma 

parede", afirma o escritor (SCIASCIA apud COLLURA, 2007, p.127, tradução nossa). 

 Sciascia realizou uma prova em 1949 e foi habilitado como professor do ensino 

elementar de sua cidade. Ele não tinha, todavia, vocação para ser professor: "não tinha 

particular vocação para ensinar, visto que por meu temperamento sou pouco dado à 

comunicação" (SCIASCIA apud COLLURA, 2007, p.127, tradução nossa). Ficou oito anos 

ensinando, até 1957. Esses anos trouxeram muitos frutos para seus escritos, pois pôde 

observar o comportamento de alunos, pais, diretores; a religião no discurso daquela instituição 

e dos sujeitos que a compunham; a burocracia, as relações que ali se travavam; o papel do 

professor.  

 Sobre a escrita, Sciascia faz a relação entre ela e a justiça, o escritor e a liberdade: 

"tudo é ligado, para mim, ao problema da justiça, no qual se envolve aquele da liberdade, da 

dignidade humana, do respeito entre os homens. Um problema que surge de modo elevado na 

escrita, que na escrita encontra sofrimento ou liberdade" (SCIASCIA apud COLLURA, 2007, 

p.118, tradução nossa). A escrita deveria ser, portanto, uma forma de redenção, de luta, de 

conhecimento. Para ele, o estilo do escritor é o homem-escritor, o seu destino, as suas 

escolhas; a escrita nada mais é do que a transferência para a literatura de um modo de ser, de 

conceber e viver a vida. E a literatura? Essa, para ele, é nutrição intelectual e nada tem a ver 

com consumo, com o sistema consumista. 
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 Sua primeira obra, Favole della dittatura  (Fábulas da ditadura), é publicada em 1950 

quando o siciliano tinha apenas 29 anos. Esse fato se deu principalmente porque se amigo e 

poeta Mario dell'Arco o incentivou. É uma obra que utiliza como metáfora o mundo animal, 

para tratar de questões como a lei do mais forte, a injustiça e a falta dela. Esse livro causou 

repulsa. Dessa obra, nasce a amizade com Pasolini que, em 1951, escreve:  

há dez anos atrás, essas pequenas fábulas serviria para mandar ao exílio seu ator. 
Quantos italianos teriam condições de entendê-las? Agora, com um fundo de 
amargura, Sciascia condena aqueles tempos de degradação, e com um estilo próprio, 
fechado, fixo, quase hermético, enfim: que naqueles tempos era exatamente uma dos 
raros modos de passiva resistência. (PASOLINI apud COLLURA, 2007, p.135, 
tradução nossa) 

 

 Sciascia e Pasolini, após esse primeiro contato, passam a trocar muitas cartas. Pasolini 

estava admirado com a 'energia' de Sciascia. Eles possuíam, todavia, uma visão religiosa da 

vida diversa. Quando Sciascia escreve sobre o filme-testamento de Pasolini, ocorre um mal-

entendido; eles se afastam e trocam poucas cartas depois disso. A pornografia do filme o 

chocou. Depois disso, existia uma sombra entre eles, uma sombra do mal-entendido. Sciascia 

afirma que era um pouco preconceituoso com relação a essas questões homossexuais; mas que 

nada disso o impediu de brigar a favor de Pasolini e contra os hipócritas e cretinos que o 

acusavam. Sentiu remorsos de não ter pedido desculpas a Pasolini, a única pessoa que, para 

Sciascia, podia conversar verdadeiramente na Itália. Tudo isso o guiará a escrever L'affaire 

Moro, "a obra que mais o aproximará àquela boa ação que, segundo o ensinamento de 

Courier, deveriam ser os livros" diz Collura (2007, p.138, tradução nossa). 

 Tanto Sciascia como Pasolini sabiam dos riscos que corriam quando escreviam suas 

obras. O preço era alto, um ente da família morto ou até a própria morte, como aconteceu com 

Pasolini e outros escritores, jornalistas e poetas italianos. Depois de ler L'affaire Moro, 

Ciascuno il suo, Il contesto e outras tantas obras de Sciascia, perguntei-me como ele não fora 

morto. Se a morte não veio, o preço foi outro: por L'affaire Moro, foi o isolamento. Sciascia 

tinha a consciência de que sua situação como um autor da justiça era muito perigosa. Muitos 

de seus personagens perderam a vida tentando denunciar as falcatruas e os assassinatos 

políticos. 

 Sciascia usava uma frase de Voltaire sobre o homem das letras: "é um pouco como o 

peixe que voa, se sai um pouco d'água os pássaros o devoram; se desce muito sobre a água, o 

comem os peixes". O homem das letras vive, portanto, nessa situação de perigo e medo. Para 

ele, era uma belíssima condição e complementa: "quantos são hoje na Sicília os homens de 
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letras dispostos a aceitá-la e vivê-la?" (SCIASCIA apud COLLURA, 2007, p.138, tradução 

nossa). 

 Depois de mergulhar na vida de Sciascia, percebemos que o autor compromete sua 

vida à denúncia. Suas referências eram escritores da língua afiada, como, por exemplo, 

Courier, "o rei dos panfletos", diz Sciascia. Courier escrevia panfletos que criticavam o 

governo da Restauração, escreveu cartas políticas, textos que mostravam o sofrimento dos 

camponeses. Pelos seus textos afiados e críticos, foi preso e teve que pagar fiança. Morreu 

com um tiro de fuzil em uma floresta por um desconhecido. Sciascia vai dizer que a ele 

interessa escrever sobre o presente, coisas que interessam a um grande número de pessoas, 

tendo como absolutamente secundários os resultados literários; "se existem, não me 

interessam..." (SCIASCIA apud COLLURA, 2007, p.181, tradução nossa). Ele afirma que 

não se interessa pelas críticas literárias, nem se o seu livro será falado por três meses e depois 

não mais. O que mais lhe satisfazia eram os leitores que compravam, liam o livro e depois 

mandavam cartas comentando-os. Ele constrói essa imagem de autor não ambicioso, que não 

se preocupa com os resultados literários de sua obra e, por isso, não se preocupa com as 

críticas.  

 Seu romance policial, assim como seus outros romances não policiais - apesar de ter 

recebido destaque pelo primeiro tipo - revela mais a sua obsessão por mostrar as injustiças de 

sua época do que para entreter o seu leitor com uma caça ao criminoso. Sai da própria boca do 

autor que seu desejo não era divertir, mas mostrar a verdade, fazer de seu leitor uma 

testemunha do real. A matéria que Sciascia utiliza é a realidade (sua época com todos os 

problemas políticos, econômicos e sociais), e usa da literatura para modelá-la. Sciascia usa o 

poder ficcional da literatura, suas leis próprias, para construir um mundo dentro da obra que 

denuncia o mundo fora da obra, isolando, no entanto, os verdadeiros sujeitos e instituições ali 

retratadas - muitas vezes fica bem evidente sobre quem ele está falando. 

 Alberto Moravia destacou que os romances policiais de Sciascia partiam da clareza (se 

sabe quem cometeu o crime), para depois entrar no mistério. Sobre isso, Sciascia diz:  

 
Existe, porém, uma diferença entre esta obscuridade e aquela da ignorância: não se 
trata mais de obscuridade do não expresso, da não informação, mas ao contrário do 
expresso, do formulado. Por isso utilizo o 'discurso' do romance policial, esta forma 
que tende a verdade dos fatos e a denúncia dos culpados, ainda que nem sempre se 
encontre o culpado. Chego então a pensar que hoje uma só coisa me daria prazer. 
Malraux dizia que Faulkner realizou a introdução da tragédia grega no romance 
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policial. Poder-se-ia dizer que eu introduzi o drama pirandelliano no romance 
policial. (SCIASCIA apud COLLURA, 2007, p.193, tradução nossa) 

 

 Para Calvino, Sciascia conseguiu desmontar o romance policial, transformá-lo para 

atender ao mundo siciliano: "li o seu romance policial que não é um romance policial, com a 

paixão com que se lê os romances policiais, e com o divertimento de que vê como o romance 

policial foi desmontado, aliás como vem demonstrada a impossibilidade do romance policial 

no ambiente siciliano" (CALVINO apud COLLURA, 2007, p. 194, tradução nossa). 

 Italo Calvino foi um importante interlocutor de Sciascia. Quando terminava suas 

obras, era comum enviá-las em primeira mão para Calvino, pois ele era editor da Einaudi, 

editora em que Sciascia publicou muitos de seus livros. Via nele um crítico honesto e 

verdadeiro. Para Calvino, aquele tempo era um momento de reflexões sérias. Esse termo sério 

(em italiano grave) merece destaque, pois Sciascia, ao final de Candido, afirma ter se baseado 

em Candide de Voltaire para escrever seu romance, contudo, o que lhe afastava da fórmula 

voltaireana era a seriedade de seu tempo, tentou ser leve como Voltaire, mas não conseguiu.  

  Quando começava a sentir o sucesso de suas primeiras obras, ocorreu outra tragédia: 

seu pai, que estava com esclerose, atirou contra um advogado de sua região por motivo de 

divergência judiciária. Dos três tiros, não acertou nenhum. Era uma trombose cerebral que lhe 

tirou os movimentos da perna e deixou-o com uma decadência mental global grave. As 

opções eram péssimas, ou iria morrer em poucos dias ou ficaria internado num manicômio 

criminal, pois era uma ameaça para a sociedade. Esses disparos são tratados por Sciascia 

como "nervos da justiça"; seu pai havia sido enganado por um padre, denunciou a ele e a 

outros homens de poder envolvidos, contudo, nada conseguiu com essa denúncia. O 

procurador negou o pedido e ainda disse ser uma calúnia do denunciante. O advogado foi 

chamado e fez jogo duplo, o que irritou Pasquale Sciascia. Aqui está um episódio ligado à 

injustiça, casos que movimentaram Sciascia a escrever sobre as imoralidades, injustiças, 

complôs de padres, políticos e advogados. Não é por acaso que o escritor não tinha muitas 

afinidades com os advogados, achava que eles davam um preço à busca da justiça; que eram 

capazes de tudo por sucesso e dinheiro. 

 Inúmeras vezes nesse capítulo repeti o gosto de Sciascia pela sua terra e pela verdade. 

São dois elementos que precisam ser reiterados sempre, pois suas obras estão ligadas em 

gênero, número e grau a isso. Por mais que soubesse da importância para sua profissão estar 

nos centros das grandes cidades, Roma, Milão, Paris, não desejava sair da Sicília, exatamente 
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porque o afastamento da terra o afastaria como testemunha do real daquele tempo/espaço. 

Escrever sobre a Sicília longe da Sicília traria uma tradução da Sicília e não como ela 

realmente é. Sciascia criticou Elio Vittorini por sua Conversação em Sicília porque a escreve 

em Milão, já algum tempo ali habitando. Seria a tradução da Sicília e não ela em si.   

 Sciascia se muda para Palermo para ficar perto das filhas e da família, mesmo não 

gostando da cidade, não tinha afeição alguma por ela. Como capital da Sicília, era uma cidade 

comandada por famílias feudatárias que concentravam as riquezas naquelas terras, enquanto 

que, em outros locais, reinava a miséria.   

 O escritor, já algum tempo não se sentindo bem de saúde, descobre em 1988 um tumor 

raro na medula óssea. Nesse momento, escreve uma comovente obra que traduz o calvário 

pelo qual estava passando: Il cavaliere e la morte. Nos seus últimos meses, havia nele uma 

obsessão pela morte, perguntas sobre Deus.  

 Sua última tentativa médica foi em Milão, contudo, nada melhorou; voltou para Sicília 

e foi até o cemitério onde seu irmão suicida estava sepultado. Continuou em Palermo, perto de 

sua família, de seus livros, das pequenas coisas que lhe davam prazer e compensavam o mal-

estar de sua doença. 

 Morreu em 1989, um ano após descobrir o tumor. Nas suas últimas palavras como 

escritor, Collura revela ter sentido a razão, o iluminado sentir da existência, o humano e o 

religioso sentimento da vida, a ideia de uma justiça justa; de uma forma de resguardar a 

verdade, de salvá-la. Sciascia escreveu até o último minuto, literalmente. Sobre a epígrafe a 

ser gravada em seu túmulo, desejava a seguinte: "um homem vivo tem direito à contradição. 

Gostaria, aliás, que a epígrafe sobre a minha vida fosse simplesmente essa: 'contradisse e se 

contradisse'. Uma contradição sim em nome da esperança" (SCIASCIA apud COLLURA, 

2007, p.274, tradução nossa). Sciascia morre e deixa a sua esperança e desejo inalterado pela 

justiça, pela verdade entre aqueles que o conheceram e que ainda o viriam a conhecer por 

meio de suas obras.  
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O contraponto existencial entre Sciascia, Candido e Calogero 

  

A leitura de dois grandes teóricos italianos de Sciascia, Claude Ambroise e Giuseppe 

Traina, já nos aponta aquilo que estará também na voz de outros críticos italianos que dele se 

ocuparam e se ocupam, Matteo Collura e Antonio di Grado: os elementos autobiográficos 

presentes nas personagens Candido e Calogero.  

 Ambroise, no artigo Il libro nel libro (O livro no livro), afirma que, apesar de Sciascia 

não ter sido minerador, seu avô e pai foram, nem ter participado da Guerra da Espanha (mas 

ter presenciado muitos de seus conterrâneos partindo para a guerra), esses são temas que 

fizeram parte de sua vida e da construção de seu pensamento frente à realidade siciliana e 

italiana que a ele se apresentava. Ambroise é claro ao tratar da publicação de L'antimonio 

como a busca do autor em "relacionar a mineração siciliana e a guerra da Espanha, duas 

realidades do seu passado" (AMBROISE, 2011, p.35, tradução nossa). 

 Assim como Ambroise, Traina é explícito ao afirmar que Candido se apresenta como 

um romance rico em elementos autobiográficos. Assim também fez Collura, biógrafo e amigo 

do autor, ao afirmar ser Candido o alter ego de Leonardo Sciascia. Collura (2007, p.155, 

tradução nossa) é categórico: "nada de sua existência será encontrado fora de suas romances, 

contos e textos". Candido surge de sua época como político, dos conflitos internos por ele 

enfrentados; além de retratar seu conflito com seu pai e o abandono afetivo da mãe. Traina 

(1994, p.29, tradução nossa) ainda aponta o "sofrimento das leituras escolares e o prazer da 

leitura livre; o fascismo e o estalinismo como problemas permanentes, presentes no embate 

entre fascistas e antifascistas, católicos e comunistas; a fidelidade juvenil a Gramsci e a 

impaciência com Marx" como marcas da semelhança entre Sciascia e Candido, além do amor 

pela França e pela Espanha, do amor à literatura e às simples e velhas coisas.  

  Vale mencionar que o combustível vinha não só de suas experiências, observações e 

conversas, mas também de livros e documentos antigos. Do massacre dos jacobinos em 

Caltagirone no final do século XVIII nasce Il Consiglio d'Egitto. Do caso de Krusciov - 

depois de uma longa luta pelo poder após a morte de Stálin, Krusciov se torna o líder da 

União Soviética, e será o primeiro da Comissão Central do Partido Comunista da União 

Soviética a denunciar publicamente os crimes de Stálin e o primeiro a visitar os Estados 

Unidos em 1959 - vai nascer La morte di Stalin.  
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 Dessa maneira, é imprescindível, antes de entrar na análise do texto literário 

propriamente dito, abordar com mais detalhes a relação entre a estruturação das personagens 

Candido e Calogero e a vida, a época e o pensamento do autor siciliano.    

 

 

Candido como alter ego de Sciascia: família, viagem e política 

  

Candido ou um sonho feito na Sicília conta-nos a trajetória do protagonista Candido 

que nasce em uma gruta, quando seus pais fugiam das metralhadoras inglesas e americanas, 

no dia em que os Aliados invadiam a Sicília e o fascismo começava sua derrocada. O jovem, 

desde muito novo, teve problemas com a família, sua mãe o abandonou muito jovem para 

viver com um americano, seu pai, cheio de rancor, não conseguia ter uma convivência boa 

com o filho e se suicidara tempos depois. O avô fascista não gostava do neto que, por sua vez, 

não o admirava em nada, exatamente por ser contra os ideais de Mussolini. Por outro lado, 

Candido admirava o comunismo pela sua ideia de compartilhamento, divisão, solidariedade e 

amor. Depois de se frustrar com o Partido Comunista, Candido viajou para a França com sua 

esposa e lá percebeu que o amor e a liberdade que enxergava no comunismo só era verdadeiro 

e possível com a arte e a literatura.  

 Esse pequeno esboço da trajetória de Candido foi realizada para que possamos tratar 

ponto a ponto o que há de comum entre a vida do protagonista e a formação do próprio autor. 

Quatro são os pontos principais: a relação conflituosa de Sciascia com sua família, 

principalmente com o pai e a mãe; sua aproximação quando criança do fascismo e sua 

posterior decepção; o mesmo ocorre com o Comunismo, por mais que Sciascia fosse avesso à 

política, entrou no PC com o intuito de poder fazer algo pela Sicília. Como Candido, também 

se decepciona com o partido e o abandona. Por último, a viagem à França. Logo após sua 

saída do PC, nos anos em que escreveu Candido, Sciascia estava na França. Foi uma das 

viagens mais longas do autor; assim como também fez Candido após sua decepção com o 

partido.  
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As questões familiares 

  

Como já comentado em subcapítulo anterior sobre a biografia do autor, Sciascia teve 

muitos problemas familiares. Sua mãe, após o nascimento de seu irmão, deixava claro sua 

predileção pelo filho caçula, tanto que não se opôs a ida de Sciascia para a casa do avô e das 

tias, sua justificativa foi ter mais espaço para a família, o que excluía Sciascia. É notório nas 

declarações e cartas do autor poucos comentários sobre a mãe, foram suas tias quem tomaram 

o espaço materno em seu coração. Amava sua tia Concetta. Em Candido, a empregada que 

cuidava da personagem como um filho, mais do que a própria mãe que o abandonara, possuía 

o mesmo nome, Concetta. Com Candido não foi diferente, sua mãe, pouco tempo depois do 

nascimento do menino, interessou-se por um tenente americano e foi com ele para a América, 

deixando marido e filho sozinhos. O divórcio gerou repulsa entre os dois, principalmente, 

porque o advogado Munafó, pai de Candido, acreditava que o menino era um bastardo, fruto 

do relacionamento entre sua mulher e o americano. O narrador não planta essa dúvida no 

leitor, deixa claro que Maria Grazia Munafò conhecera o americano depois do nascimento de 

Candido.  

A empregada Concetta, diferente da tia de Sciascia, inspirava certa repulsa em 

Candido, por "seu sentimentalismo sufocante do matriarcado italiano" (TRAINA, 1994, p. 29, 

tradução nossa). Já a mãe "pertencia a geração de mulheres sicilianas transformadas em 

mulheres modernas" (TRAINA, 1994, p.29, tradução nossa). Tanto uma como a outra 

representavam formas de Poder que o jovem Candido tentava manter longe para garantir sua 

liberdade interior. Traina ressalta que, para Sciascia, o matriarcado era uma forma de 

Inquisição, e Candido só garante um desenvolvimento pleno e sadio na vida adulta por ter se 

afastado de ambas as figuras maternas.  

 Os problemas familiares de Sciascia não terminaram com a rejeição da mãe, mas 

também de seu pai que não se dava bem com o filho. Eles eram totalmente diferentes, 

Sciascia voltado para o teatro, cinema e literatura desde novo, seu pai minerador, amante da 

caça, avesso aos estudos. Não se davam bem, o pai criticava-o pelas leituras, por ser tão 

diferente dele. Viveram afastados. Quem toma o lugar de seu pai é o avô, também Leonardo 

Sciascia. O autor deixou muito claro em suas cartas e memórias o quanto amava seu avô, o 

quanto o admirava por ter saído de uma vida miserável e passado a administrador da mina, 
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após alguns anos de estudo, por ser honesto e lutar por suas convicções e enfrentar quem quer 

que seja. O avô de Candido é o oposto do admirável Leonardo Sciascia avô, pois havia 

servido aos fascistas, admirava o partido e Mussolini e via o seu fim com tristeza e 

melancolia. Como Candido nascera exatamente no dia em que os Aliados invadiram a Sicília, 

seu avô criara certo mal-estar e afastamento do menino.  

 Candido só encontrou diálogo com o padre Antonio, com quem conversava muito, 

também adepto das ideologias comunistas, e com quem entrara junto no partido. O padre é de 

suma importância para o processo de formação do protagonista (isso será aprofundado na 

análise do romance), pois as conversas, as contradições e discordâncias entre os dois foram 

importantíssimas para o processo de amadurecimento vivenciado pelo protagonista. Além da 

empregada e do padre, temos sua mulher Francesca como figura importante na vida amorosa e 

familiar de Candido, assim como teve Sciascia na figura de Maria Andronico, esposa 

apaixonada, amiga, que sabia respeitar o espaço do marido, seu jeito observador e 

questionador, seus dias e noite dedicados à literatura.  

  

 

O fascismo  

 

 O nascimento de Leonardo Sciascia, em 1921, aconteceu um ano antes da Marcha 

sobre Roma, evento que marcou a ascensão do Partido Nacional Fascista e a nomeação de 

Benito Mussolini como chefe de governo. Nos anos seguintes à nomeação, Mussolini proibiu 

todos os partidos políticos e liberdades pessoais, formando, assim, a ditadura fascista. 

 O fascismo é um tema recorrente nas obras de Sciascia, exatamente por ter feito parte 

de sua infância, adolescência e parte da juventude. Sciascia tinha 22 anos quando os Aliados 

invadiram a Sicília. Quando ainda estava na escola, escutava o professor dizer que "o mundo 

invejava o fascismo, invejava Mussolini" (SCIASCIA apud COLLURA, 2007, p.65, tradução 

nossa). Ouvia também que todos deviam a Mussolini e ao fascismo pela Itália estar bem, por 

tudo estar bem e organizado. Antes, para o seu professor, com os políticos mafiosos, tudo era 

violência, confusão e miséria. Para Collura, esse pensamento se fundamenta no fato da 

violência fascista ter sido branda na Sicília; criou-se, então, a ideia de que o fascismo trazia 
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paz e organização à região, se comparado ao quadro de crimes e mortes realizados pelos 

mafiosos. Sciascia ouve do monsenhor Giovanni Battista Peruzzo que "Mussolini é um 

homem mandado pela providência" (COLLURA, 2007, p.65, tradução nossa).  

 Ainda criança, exatamente por não ver em que realmente consistia o fascismo, 

Sciascia não possuía ainda juízos de valor sobre o regime. Seu pensamento se alternava entre 

a aceitação, a admiração e o desprezo. Isso ocorreu primeiro com o que ouvia das tias e das 

empregadas contra Mussolini, segundo com a imposição de se usar camisas negras na escola e 

uma balilla (chapéu negro), depois com o advento da pena de morte em seu país, com a 

guerra da Etiópia e, por último, com a Guerra da Espanha. 

 Sciascia era muito novo quando começou a ouvir falar do fascismo. As primeiras 

impressões foram negativas da família, principalmente das mulheres e depois na escola 

quando se via obrigado a usar roupas e chapéu negros (Sciascia odiava desde criança usar 

qualquer utensílio na cabeça), além de marchar com um fuzil de madeira nas mãos. Ele não se 

conformava com aquelas imposições, ficava entediado com aquela marcha. Tudo isso entrava 

em contradição com o que ouvia do professor em favor do fascismo e se questionava, como o 

fascismo poderia ser ao mesmo tempo bom e justo e nos obrigar a marchar e andar de preto? 

Seu tio, como já comentado, conseguiu uma permissão para que Sciascia não precisasse se 

vestir de preto e marchar com os outros. Com esse acontecimento, o menino parou de pensar 

em Mussolini e em seu partido. Ele só volta a fazer isso quando se começa a falar em pena de 

morte na Itália. 

 Sobre a pena de morte, Sciascia (apud COLLURA 2007, p.78, tradução nossa).  

acreditava que o cárcere era a punição máxima que um homem poderia receber: "Sentenciar a 

morte assim friamente, em uma mesa, por meio da escrita [...], era algo que me inquietava, 

aquilo era para mim um verdadeiro trauma, era a morte a partir da escrita". O escritor amava a 

escrita e não aceitava que ela pudesse ser benigna, que pudesse ser usada a não ser para o 

bem. 

 Na obra Porte aperte (1987), Sciascia produz um livro manifesto contra a pena de 

morte. Quando o escritor e jornalista italiano Guido Piovene afirma que era a favor da pena de 

morte, Sciascia diz: "como um homem que sempre apreciei como escritor, pode dizer algo tão 

atroz? Como podia concordar com um instinto que todo ser humano que se diz civil deveria 

sufocar?" (SCIASCIA apud COLLURA, 2007, p 79, tradução nossa). Antes do fascismo, não 
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existia a pena de morte. Tal fato fez com que Sciascia visse de outra forma esse regime, 

percebesse sua força contra a liberdade e contra a dignidade. Conforme Collura, o ódio que se 

constrói sobre o fascismo veio de um "processo lento e contraditório" (COLLURA, 2007, 

p.79, tradução nossa). 

 A guerra da Etiópia, por outro lado, suscitou em Sciascia um "patriotismo e uma 

momentânea aceitação do fascismo" (COLLURA, 2007, p.79, tradução nossa). Essa ideia, 

afirma o próprio autor, veio de um estado de ânimo que via uma Itália condenada 

economicamente, assediada por outros países imperialistas, não menos colonialistas. Sciascia 

explica: "creio que agia em mim a respeito da guerra uma espécie de instinto de classe, o 

sentir-me parte de um povo pobre que os povos ricos queriam sufocar" (SCIASCIA apud 

COLLURA, 2007, p.79, tradução nossa). 

 Com a Guerra de Espanha, Sciascia passou a detestar o fascismo e, principalmente 

Mussolini, que mandava italianos mortos de fome para a guerra em outro país para morrer. 

Muitos iam porque o governo não conseguia lhes proporcionar uma vida digna e a guerra era 

vista como uma oportunidade de conseguir o básico para a família. O ódio pelo fascismo, a 

partir daí, só crescia mais: "e a pensar que existiam camponeses e artesãos da minha cidade, 

de cada parte da Itália, que morreriam pelo fascismo, me sentia cheio de ódio. Eles andavam 

pela fome. Conhecia-os. Não havia trabalho e o duce oferecia a eles o trabalho da guerra..." 

(SCIASCIA apud COLLURA, 2007, p.97, tradução nossa). Calogero, protagonista de 

L’antimonio, assim como Sciascia jovem, só sabia do fascismo pelo que lia nos jornais, sendo 

Mussolini o herói que havia transformado a Itália em um Império: "Mussolini fazia discursos 

que era uma delícia escutar" (SCIASCIA, 2009, p.186, tradução nossa). Com a experiência da 

guerra, ele passa a ter o mesmo entendimento que Sciascia sobre levar homens miseráveis 

para morrer numa guerra que eles nem ao menos entendiam o significado, apenas por 

necessidade. 

 A época em que viveu em Caltanissetta foi realmente um marco na vida do autor. 

Nesse momento, conhece Gino Cortese, um antifascista, que será retratado na obra Le 

parrochie di Regalpetra, como C. Conhece-o na escola, não sabe bem como; mas achava o 

rapaz inteligente, de discurso preciso. Cortese começa a falar sobre suas atividades 

antifascistas. Sciascia é influenciado por outros seguidores do antifascismo, o professor 

Calogero Bonavia é um deles. O irmão de Sciascia não concordava com seus ideais e de seus 

amigos, era a favor do fascismo e achava que todos eles eram loucos. 
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 Nessa época de busca pelo conhecimento sobre política, Sciascia lê sua primeira obra 

política: O capital, de Marx. Essa leitura o entediou. Assim como entediou Sciascia, como 

afirma Collura, entediou também Candido. Sua aproximação com o comunismo não ocorreu 

pela leitura de Marx, ele afirma muito claramente isso no romance, mas pela ideia de divisão 

e de compartilhamento trazida pela organização.  

 Candido, ao contrário de Sciascia, nasceu no momento em que o fascismo estava em 

declínio, no exato instante em que a Itália começava a ser atacada pelos Aliados. Esse 

acontecimento foi o marco zero de sua vida. Seu nome, caso tivesse nascido antes daquele 

dia, seria Bruno, nome do filho de Mussolini; recebeu o nome Candido por representar uma 

nova fase, um papel em branco a espera das próximas linhas a serem escritas. Seu avô era 

apaixonado pelo fascismo e vivia amargurado com a sua queda. Já Candido detestava aqueles 

ideais racistas, injustos e violentos. O Comunismo se apresentava para ele como o oposto a 

tudo aquilo, como a forma de recuperar a justiça e a igualdade em seu país. 

 Sciascia, após o término da Segunda Guerra, acreditava que o fascismo não havia 

morrido de fato com o fim da guerra. O narrador de Ciascuno il suo afirma que quase todos da 

cidade que acreditavam ser comunistas ou socialistas eram fascistas. Vale ressaltar tal 

questão, porque, logo que o fascismo é combatido, aqueles que acreditavam nele (por uma 

série de motivos, mas principalmente porque conheciam apenas o que as propagandas e a boa 

economia afirmavam sobre, e não sofreram com a violência e a censura por ele imposta), sem 

ter em qual ideologia política se agarrar, foram para o lado dos partidos esquerdistas. 

Historicamente falando, não seria de um dia para o outro que aqueles que acreditavam no 

fascismo iriam demonizá-lo e passariam a acreditar na direita, na república, na democracia. 

Combater a ideia é mais difícil do que combater os homens que a propagam. O homem morre, 

já a ideia fica,  transforma-se. O avô de Candido é um exemplo disso. Não foi o fascismo a 

ideologia política que marcou a obra Candido, mas o comunismo. 

 

O envolvimento político e o comunismo 

 

 Com o fim da Segunda Guerra Mundial, a Itália, em 2 de junho de 1946, tornou-se 

uma república. Este foi também o momento em que as mulheres italianas tiveram direito ao 
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voto. O medo de uma possível tomada comunista, fez com que os italianos, em sua maioria, 

votassem nos democratas-cristãos. Até 1960, com o Plano Marshall, o país cresceu 

economicamente. A partir dos anos 60, iniciou-se o período chamado "Anos de Chumbo", 

momento de crise econômica, de conflitos sociais e de massacres terroristas por grupos 

extremistas opostos, com o suposto envolvimento da inteligência dos Estados Unidos. Esses 

massacres resultaram no sequestro e assassinato do líder dos democratas-cristãos Aldo Moro. 

Nos anos 70 e 80, o quadro só piorava, a máfia siciliana matava cada vez mais advogados, 

juízes, generais e, em virtude disso, acreditava-se em uma coligação entre o grupo mafioso 

siciliano Cosa Nostra e os extremistas. 

 Em 1948, Sciascia tornou-se empregado do Consórcio Agrário de Racamulto. É com 

essa experiência que percebe como a justiça não era igual para todos. Ele observou que as 

coisas escritas podem mostrar a verdade como podem também escondê-la.  Em virtude disso, 

era contra as idealizações, a unicidade política, as imposições das classes dominantes: a sua 

vida de intelectual, a sua atividade de escritor será uma ininterrupta briga com as duas 'igrejas' 

para ele mentirosas: isto é, contra o partido que mais traiu os princípios e os ideais cristãos, a 

Democracia Cristã (DC), e aquele que mais traiu os princípios e os ideais de liberdade, o 

Partido Comunista Italiano (PCI).  

 Para ele, ambos os partidos utilizavam do princípio religioso e outro de liberdade para 

corromper, roubar e enganar. O primeiro partido é citado em alguns romances - em Ciascuno 

il suo, o padre corrupto e assassino é da DC. Já o segundo, está na obra Candido: ovvero um 

sogno fatto in Sicilia, corpus dessa tese. Candido se decepciona com o PCI ao perceber que os 

seus princípios não estavam relacionados à igualdade e à liberdade, mas à luxúria, à corrupção 

e à desigualdade. A desilusão política de Candido, sem dúvida, representa a desilusão política 

do autor, o que já evidencia a ligação autobiográfica entre as desilusões presentes na formação 

do autor e as desilusões sentidas pelas personagens.  

 O envolvimento de Sciascia com a política deu-se de forma mais intensa nos anos 70, 

até então, sempre recusou fazer parte de qualquer partido. Naquela época, discutia-se muito 

sobre o divórcio. Vale comentar o posicionamento do secretário do partido democrata-cristão 

Amintore Fanfani que, se o divórcio fosse aceito, daqui a pouco o casamento entre 

homossexuais também o seria e que "sua mulher daqui a algum tempo o abandonará para ficar 

com uma menininha" (COLLURA, 2007, p.234, tradução nossa). O discurso de proteção à 
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família tradicional era comum naquele período e se repete até hoje com relação aos 

casamentos entre pessoas do mesmo sexo. 

 Quando o divórcio é aprovado, Sciascia se sente encorajado, feliz com aquele ganho 

de liberdade. Nesse momento, o secretário do Partido Comunista Italiano siciliano convidou-o 

para se candidatar ao conselho municipal de Palermo. Depois de um mês de insistência, ele 

aceitou. As eleições ocorreram em 1975. 

 Em seu primeiro discurso, apontou para uma tradição na Itália que via o escritor como 

um ser inatingível; na realidade, é um frágil e precioso imbecil. Afirmou odiar a frase "mas o 

que fez fazer parte disso?". Sua resposta: "ninguém, eu quis fazer parte disso"; "não temos 

nenhuma interesse particular, nenhuma ambição particular e mesmo assim a fizemos. As 

coisas civis, os gestos civis se fazem quando nenhum interesse particular e pessoal, nenhuma 

ambição nos leva a fazê-la..." (SCIASCIA apud COLLURA, 2007, p.237). Ninguém entendia 

a entrada de um escritor combatente das injustiças, da corrupção e da máfia na política. 

 Dinheiro? Ninguém podia acusá-lo de qualquer interesse financeiro nessa decisão, 

pois, recusou o valor de cinco milhões da Editora Mondadori pelos direitos de seus livros. Sua 

resposta foi não, "o que ganho basta", disse o autor. Por essa recusa, Collura (2007, p.274, 

tradução nossa) vai chamá-lo de "um 'cândido', escritor não catalogável". Candido, no 

romance, quis doar suas terras para o partido comunista construir um hospital, era um sujeito 

sem interesses econômicos, o que o assemelha aos ideais de Sciascia. Da mesma forma 

Calogero que se envergonha da pensão que ganhava após voltar mutilado da guerra. 

 Sobre a direita e a esquerda, ele confessou que o fato de ter sido sempre mais criticado 

pela esquerda do que pela direita mostra que “as diferenças de ideais são sempre mais duras 

entre os mais próximos do que entre os mais distantes". O fato de o PCI tê-lo chamado para 

fazer parte de sua lista, significava para o autor que "eles são um partido diferente, diferente 

da imagem construída no passado; diferente, sobretudo, da imagem que obstinadamente seus 

adversários fazem dele..." (SCIASCIA apud COLLURA, 2007, p.238, tradução nossa). 

Fernando Gioviale, escritor e professor, afirma que Sciascia aproximou-se do PCI por 

acreditar em uma evolução comunista que superasse os ideais clericais e fascistas, além de 

auxiliar o país a provocar reais mudanças sociais em uma Sicília pobre, analfabeta, sufocada e 

miserável. 

 O Partido Comunista, com a presença de intelectuais como Sciascia, conseguiu mais 

cadeiras e mais respeito na Câmara. Sciascia via o partido como forma de diminuir o poder 

dos Democratas-Cristãos, a quem sempre lançou sérias acusações. O que ocorreu foi o 
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contrário. Com mais poder, o PCI resolveu aderir aos ideais do DC, o que afastou por 

completo o escritor. 

 Collura (2007, p.240, tradução nossa) questiona: "será que mudou mesmo?". Um ano e 

meio depois, Sciascia abandonou o partido definitivamente. Vale ressaltar mais uma vez que 

ele escreve Candido logo após esse episódio. Ele afirmou que, quando o PCI resolve fazer 

qualquer coisa junto com a DC, isso significa um verdadeiro desencontro. A sua candidatura 

almejava obter força municipal para fazer mudança, pois isso poderia ter consequências 

nacionais e se colocavam em polo oposto a qualquer decisão tomada pela DC. Porém, quando 

o conselho municipal foi assediado, o PCI resolveu fazer força de confronto em união com o 

DC. Não era algo coerente.  

 Depois desse episódio de união entre democratas e comunistas, os problemas 

enfrentados pela cidade não mudavam, o saneamento era tratado de forma incompreensível; 

os problemas graves da água eram pouco discutidos. Então, para ele, essa união não lhe 

serviria para nada. Pelo contrário, essa união significava algo preocupante, a não existência de 

uma oposição. Resolveu sair, e não foi de maneira trágica, mas sem brigas e 

desentendimentos. Esse desentendimento só ocorreu depois. Ele escreve um livro, libertador 

para ele e terrível para os comunistas, esse livro será Candido. Compreender a relação política 

de Sciascia com o partido comunista é, portanto, de vital importância para a leitura e análise 

de Candido e sua imagem em formação.  

 Depois do rompimento, larga-se em uma grande solidão, pois muitos de seus amigos 

não aceitavam a posição de "sem política" tomada pelo siciliano. Calvino foi um deles. 

 Antes de publicar Il contesto, era considerado um escritor bom e corajoso pelo PCI. 

Quando entrou na lista dos comunistas, era visto como grande escritor; quando saiu do 

partido, era visto como vilão. Nesse momento, percebeu ter perdido leitores de esquerda e 

ganhado leitores de direita. Collura declara que Sciascia, como Borges, Stendhal e Savinio, 

são daqueles escritores que escolhem leitores, afastando outros.  

 Podemos afirmar que Sciascia não foi um comunista e Emmanuele Macaluso, seu 

amigo, afirma isso na obra Sciascia e os comunistas. Sciascia não falava de Marx nem de 

Engels, nem defendia ideologias marxistas. Seu compromisso era com a verdade, com a 

justiça e com uma política que servisse bem ao povo e ao país. A relação que teve com o 

Partido Comunista foi acreditar que ele poderia ser uma forte oposição aos desmandos e 

injustiças do partido democrata-cristão que ele tanto repudiava. Com a união entre os dois, ele 
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vê o Partido Comunista Italiano como um espelho do Partido Democrata-Cristão. Resolve 

sair. 

 Poucos anos depois, outros partidos o cortejaram e ele negou todas as vezes, exceto 

quando o pediu Marco Pannella, líder radical. Pannella o propôs algo que nenhum outro 

partido fez: seriam eles do partido a aderir aos ideais de Sciascia e não o contrário. O escritor 

se torna, nesse momento, candidato na lista dos radicais para as eleições nacionais e europeias 

de 3 a 10 de junho de 1979. A filha tenta convencer o pai a desistir, mas em vão. Sciascia 

explica a sua decisão:  

 

enquanto Panella falava, eu pensava no diálogo por telefone entre Pasternak e Stalin 
para resolver a questão de Mandelstam, poeta que havia sido capturado. E uma noite 
toca o telefone. Pasternack atende e era Stalin. Falam sobre Mandelstam muito 
duramente da parte de Sciascia e depois, em um certo momento, Pasternack diz: 
"Poderíamos nos encontrar". E para quê?, pergunta Stálin. "Mas", disse Pasternak, 
'para falar da vida e da morte', e nesse momento percebe a ligação sendo 
interrompida. Stálin não queria falar da vida e da morte, isso é claro. Eu, no entanto, 
penso que seja necessário falar da vida e da morte neste país. E era justo que a 
pessoa a falar fosse eu, escritor de páginas que são muito próximas à ação, ao seu 
limite. Por isso a tentação de entrar na ação direta para mim é forte. (SCIASCIA 
apud COLLURA, 2007, p.276, tradução nossa)  

 

 Por conceber a literatura como forma de ação, de construir personagens que são 

'testemunhas do real' e tentam passar esse testemunho ao leitor, de fazê-lo ver, aproximar-se 

da verdade, Sciascia se movimentava a participar ativamente da política, agir como Sciascia-

político. 

 Guttuso critica o posicionamento radical de Sciascia e Collura diz que Sciascia estava 

disposto a sacrificar suas amizades pela busca à verdade.  

 Quanto a Andreotti, Sciascia o odiava "pelo seu maquiavelismo paranoico, pelo seu 

cinismo que herdou da cúria romana, o mesmo cinismo representado pelos sonetos de Belli e 

dos personagens de Alberto Sordi, pela miopia para o bem e a 'presbiopia' para o mal" 

(SCIASCIA apud COLLURA, 2007, p.278). Para ele, no governo de Andreotti, a corrupção 

italiana alcançou o seu máximo.  

 Nessas eleições, Sciascia é eleito e vai a Roma. Fica fatigado com a fama, jornalistas 

querendo entrevistá-lo. Em seu primeiro discurso, fala da má administração do governo de seu 

país, um país fácil de se governar, com um povo paciente e resignado; afinal, como estão as 

estradas, os hospitais e toda a Itália, só podemos estar falando de um povo assim. Foi nesse 

período que entrou no inquérito sobre o caso Moro. No inquérito, nota o silêncio, as palavras 
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para o despistar, as omissões, as nefastas consequências da falta de coordenação da polícia, 

em virtude da luta pelo poder. 

 Sciascia começou a investigar a possível ligação entre o terrorismo italiano com 

agências internacionais. Pergunta para Andreotti, presidente do Conselho, se ele ouviu falar 

sobre e ele diz não. Sciascia, muito irritado, questiona-o, afirmando que Enrico Berlinguer, 

secretário do PCI, em um encontro particular com Sciascia, disse temer essa coligação. 

Berlinguer acusa Sciascia de difamação, chamando como testemunha Guttuso que havia 

presenciado o encontro dos dois. Guttuso, que havia acabado de ser reeleito senador 

comunista, desmente-o. Depois de um ano, aquela acusação foi arquivada. Tudo ocorreu sem 

que Sciascia tivesse sido ouvido pelos magistrados. Foi um caso de injustiça. Para ele, a 

"justiça era condicionada pelo poder", afirma Collura. Sciascia e Guttuso nunca mais se 

falaram.  

 Outro caso de injustiça dentro da política relaciona-se a carta enviada ao presidente 

italiano Sandro Pertini para tratar da prisão injusta de conhecidos seus, acusados de 

envolvimento com a máfia. O presidente não responde e Sciascia mais uma vez confirma que 

"democracia, liberdade e justiça se tornaram simples nomes" (SCIASCIA apud COLLURA, 

2007, p.326, tradução nossa). 

 Assim como ocorreu com Sciascia, Candido representa a desilusão política do 

protagonista com o partido comunista. Em passagem da obra, Candido não entendia porque o 

secretário do partido em suas férias não ia à Rússia e sim à França. O estilo de vida daquele 

sujeito não condizia com o que pregava a ideologia comunista. A tentativa de doação de um 

terreno seu para a construção de um hospital e a negativa do partido, por achar que o imóvel, 

se vendido, daria mais frutos ao partido, ou ao bolso dos que o comandavam, também foi uma 

desilusão para Candido. Essas contradições, entre outras vivenciadas dentro do partido, 

fizeram com que o jovem se afastasse da política e resolvesse viajar para a França. Lá, assim 

como percebeu Sciascia, Candido foi iluminado, descobriu algo que deu sentido as suas 

inquietações. Dessa forma, temos nesse romance de Sciascia duas igrejas ideológicas que se 

revelam, a católica, com o DC, e a comunista com o PCI.  
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A viagem para a França 

 

 Apesar de ter passado quase toda sua vida na Sicília, Sciascia fez algumas viagens. Em 

1955, foi a primeira vez que esteve em Paris. Lá encontrou um monumento de Diderot em sua 

cidade natal, Bersançon; e diz: "quase sempre odeio os monumentos, mas este de Diderot na 

praça de Langres me chega como um belíssimo encontro." (SCIASCIA apud COLLURA, 

2007, p.142). No final de Candido, há um encontro entre Candido e um monumento de 

Voltaire, e também o protagonista se sente maravilhado. Sciascia viveu entre 1977 e 1979 em 

Paris, época em que escreve Candido. Mesmo apreciando Paris, nunca quis sair de sua terra 

natal.  

 Paris representava a terra do amor, da arte, do mistério, dos mitos, da literatura, única 

esperança de liberdade e leveza ainda possíveis, revela-nos Candido. Sciascia escreve 

Candido como forma de reescrever Candide de Voltaire, maneira de confrontar o padre Don 

Gaetano de sua obra Todo modo que afirmara serem todas as obras possíveis de serem 

reescritas, exceto Candide. 

 A escolha do título Candido ou um sonho feito na Sicília nos revela que, por mais que 

a personagem, e também Sciascia, se afastassem da Sicília, isso não ocorria por completo, era 

como se não conseguissem se afastar totalmente da Sicília, eram dois seres ligados à terra, a 

seus lugares de origem.  

 Voltaire era um de seus escritores preferidos e não só reescreveu a obra do iluminista, 

mas o citou em seu romance, mencionou-o em alguns momentos, retirou trechos de Candide e 

mesclou com as de Candido, em uma interação magnífica. Para fechar o romance, ainda pôs 

seu protagonista diante de uma estátua de Voltaire. 

 

As minas de enxofre e a guerra de Espanha em L'antimonio 

 

 Por mais de dois séculos, a Sicília teve o monopólio natural do enxofre; em prol disso, 

Sciascia sentencia: "exceto por Tomasi de Lampedusa, todos os escritores da Sicilia ocidental 

provêm diretamente do mundo do minério" (SCIASCIA apud COLLURA, 2007, p.47, 
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tradução nossa). Em detrimento disso, a relação do siciliano com a mineração era muito forte, 

a maior parte das famílias haviam passado pelo minério; com a família de Sciascia não fora 

diferente. Além de seu avô, seu pai e seu irmão trabalharam com o enxofre. As narrativas das 

desgraças, da exploração e da rotina cruel e desumana eram presentes na vida do escritor. Seu 

avô contava-lhe estórias sobre trabalhadores que morreram soterrados, asfixiados, afogados e 

envenenados nas minas.  Leonardo Sciascia avô entrara na mineração com nove anos e ficara 

até o final de seus dias.  

 O crítico Claude Ambroise (vale destacar que o autor deixa sob sua responsabilidade a 

organização de suas obras) afirma que, para compreender Sciascia, era necessário partir dos 

minérios de enxofre. O próprio Sciascia revela: 

a mineração representou uma grande abertura de mundo, uma grande ocasião de 
tomada de consciência para os sicilianos. Naquele universo fechado, [...] o 
minerador entrou como um personagem demoníaco: era um homem diferente [...] 
que arriscava a vida todo dia, que amava embebedar-se, comer bem e iniciar 
brigas; que gastava tudo o que ganhava; e que introduziu brutalmente uma nova 
forma de ver a vida (AMBROISE, 1990, p.47, tradução nossa).  

 

 As observações de Sciascia o fizeram perceber que o fato de terem a vida por um fio 

havia modificado o sentido dado pelos mineradores ao tempo. Não se preocupavam com o 

futuro, pois era incerto; preocupavam-se apenas com o presente. Desse imaginário, Sciascia 

criou outros vários em suas obras, muitas foram as personagens que ali circulavam. Em La 

Corda Pazza  (1970), por exemplo, há um capítulo dedicado ao minério de enxofre. 

 No conto L'antimonio (1958), as minas de enxofre fazem parte de sua composição 

espacial, pois o protagonista Calogero, no início da narrativa, quase morre envenenado e 

queimado na mina em que trabalhava. O pai de Calogero, inclusive, havia morrido queimado 

na mina. Essa palavra antimônio refere-se a um semi-metal que se parece com os metais no 

aspecto e nas propriedades físicas, mas quimicamente não possui o mesmo comportamento. O 

antimônio ocorre junto com o enxofre e isso explica a relação com as minas mencionadas por 

Sciascia. Após sua quase morte, Calogero resolve abandonar aquele trabalho e, sem outras 

oportunidades e precisando sustentar sua família, resolve candidatar-se para lutar na Guerra 

de Espanha. As propagandas de sucesso dessa guerra eram comuns na Sicília e o protagonista 

sai de seu país com uma ideia do que fosse o fascismo e Mussolini. Depois da experiência da 

guerra, sua opinião muda.  
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 A Guerra Civil Espanhola, sucedida entre 1936 e 1939, é considerada um dos conflitos 

mais dramáticos pré-Segunda Guerra Mundial. A guerra aconteceu entre os grupos de 

esquerda e sindicatos, que defendiam a democracia, e as forças fascistas e nacionalistas, 

ligadas à Igreja, Exército e proprietários de terra. Estas instituições tradicionais desejavam 

afastar a Espanha do comunismo, resgatando valores tradicionais como o catolicismo e o 

autoritarismo. Para tanto, era necessário derrubar a República. 

 O sucesso de Hitler na Alemanha e de Mussolini na Itália encorajou os grupos 

fascistas espanhóis a conspirar contra o governo e, assim, derrubar a República e instituir suas 

ideias. Em julho de 1936, o general Francisco Franco lançou o seu exército contra o governo. 

No conto de Sciascia, Calogero menciona datas de batalhas e de acontecimentos históricos 

como se realmente tivesse os vivenciado. Na guerra, vê a crueldade de Franco, a quantidade 

de prisioneiros fuzilados, a barbárie de um confronto entre civis, muitos camponeses e 

mineradores pobres como eles, e os soldados de Franco, sendo que Calogero se via lutando 

contra sua própria classe. As incoerências políticas e a brutalidade vista e vivida na carne são 

elementos centrais para a formação e mudança do protagonista. 

 Nesse momento, a Espanha ficou dividida em áreas republicanas e áreas nacionalistas. 

O poder do exército de Franco auxiliou o desfecho da guerra, com a tomada de todo o país e o 

início do regime totalitarista, chamado de Franquismo, que durou até 1975. Para conseguir tal 

feito, Franco obteve ajuda militar de nazistas e fascistas, o que está atrelado ao envio de 

pobres italianos do Sul da Itália para combater na Espanha em troca de comida. Ao final da 

guerra, havia entre 330 e 405 mil mortos. 

 A Guerra da Espanha, como já comentado nesse capítulo, abriu os olhos de Sciascia e 

tornou definitiva a sua aversão pelo fascismo. O mesmo acontece com Calogero, o que 

explica a afirmação de teóricos italianos, como Traina e Ambroise, de identificarem 

elementos autobiográficos entre o protagonista e Sciascia.  

Quando começa a carnificina entre irmãos, entre filhos da mesma terra, Sciascia estava 

em Caltanissetta, estudante empenhado politicamente. Fora, por isso, recrutado com outros 

amigos pelas ideias consideradas comunistas e considerado ativista clandestino do 

antifascismo.  

 A guerra da Espanha modificou Sciascia, ele próprio afirma: "e tinha a Espanha. E os 

olhos começaram a abrir. Mas o mundo era um túnel escuro onde os homens enfileiravam 
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suas consciências. Não todos, porém, e a luz podia chegar de qualquer coisa, de qualquer 

experiência" (SCIASCIA apud COLLURA, 2007, p.97, grifo nosso). Do mesmo modo, após 

tomar consciência de sua formação, Calogero também afirma que todas as coisas são como 

livros, basta querer abri-las e lê-las rumo à mudança; para tanto o homem precisava 

movimentar-se na busca pela formação. 

Essas palavras de Sciascia dentro e fora da obra remetem à formação, a esse conceito 

em que a consciência recebe uma luz (a verdade, a razão) a partir de qualquer experiência, do 

inesperado, do cotidiano. Ele usa a palavra luz. É uma palavra comum nos romances de 

formação, essa transformação, esse novo olhar, essa nova consciência que muda a 

personagem, que a transforma, que a faz enxergar suas ideologias, conceitos, valores de outra 

forma. Como se naquele momento de luz, saísse da caverna10 e pudesse ver com seus próprios 

olhos a verdade. O distanciamento de um lugar, de alguém, traz outro olhar sobre a coisa em 

si; sobre si próprio; uma relação com o passado que leva a outras percepções da mesma coisa, 

que não é a mesma, já modificada. No caso em tela, falamos da formação do próprio autor. O 

melhor observatório das coisas sicilianas, para Sciascia, continuava a ser a sua própria cidade, 

Racamulto, até mesmo se dela estivesse longe. 

 No conto L'antimonio, Sciascia fala sobre a guerra da Espanha; sobre aqueles que 

morriam na guerra para não morrer de fome na Itália. O escritor considerava Mussolini um 

mentiroso, quando, em rede nacional, o ditador declarou que havia chegado um momento 

feliz da história da Sicília. Sciascia retrucou: "como feliz, enviando homens com fome para 

morrer na Espanha?" (SCIASCIA apud COLLURA, 2007, p.97, tradução nossa). Assim 

também está em inúmeras passagens do conto, quando os interesses de Mussolini com aquela 

participação na Guerra Civil Espanhola é questionada, como na seguinte fala de Calogero: 

“Mussolini não seria perdoado de forma alguma por muitas coisas, mas sem dúvida uma delas 

seria ter levado camponeses e mineradores famintos para morrer na guerra”. Em outra 

passagem, a personagem Ventura, de maneira irônica, responde, como se fosse Mussolini, à 

fala louvatória de um soldado sobre o duce: “bravo, continue a trabalhar nessa pequena 

guerra; eu estou preparando outra, talvez maior" (SCIASCIA, 2009, p.226, tradução nossa).  

                                                           

10 Aqui fazemos menção à alegoria da caverna de Platão, momento em que o homem deixa de ver as 
sombras das coisas e passa a enxergar a verdade, bastava sair da caverna. A formação seria o sair da caverna; o 
impulso do homem de sair da caverna e se deparar com a verdade. Vale lembrar quanto a palavra verdade é 
repetida por Sciascia. A personagem Candido, inclusive, nasce em uma caverna. Acreditamos que essa escolha 
esteja relacionada à alegoria platônica.  
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 L'antimonio nasce de um trecho do livro A esperança do francês Andre Malraux 

(1937) no momento em que há um encontro entre um grupo de antifascistas e um grupo de 

fascistas nacionalistas. O mesmo episódio foi contado por um advogado que foi 

voluntariamente para a Guerra da Espanha do lado dos fascistas, um homem verdadeiro e 

convicto, o oposto daqueles que iam para não morrer de fome. Essa obra é baseada nas 

experiências de Malraux da Guerra Civil Espanhola, momento em que ele fazia parte da 

aeronáutica republicana.  

 Como apresentamos nesse capítulo, tanto em Candido quanto em O antimônio, temos 

na construção do enredo e das personagens experiências, observações e fatos históricos 

vividos e/ou observados por Leonardo Sciascia. O próprio autor deixou muito claro seu 

compromisso com as angústias de seu povo; e fazia de sua arte literária uma forma de revelá-

los. Ler Sciascia é perceber o quanto as injustiças e as mentiras de grandes instituições o 

inquietavam e o faziam mover sua máquina de escrever para revelá-las ao mundo.  

 Podemos relacionar esse empenho do escritor em falar sobre questões de sua época à 

construção do cronotopo de seus romances e contos. Assim como Rabelais fez em sua época, 

o mundo siciliano/italiano ganha novos contornos e novos sentidos. Das observações do 

tempo-espaço vivenciado por ele, surge um novo cronotopo, o da obra, vivido pelas 

personagens e pelo narrador. O diálogo entre cronotopo do autor (Sciascia) e das suas obras 

se entrelaça, incorpora-se, muitas vezes sem sentirmos a diferença entre ambos. Sciascia, 

movido pelo empenho em revelar a verdade ao seu leitor, constrói cenários em que é notória a 

semelhança com pessoas, instituições, lugares, crenças, ideologias de sua época. Tendo o 

leitor consciência disso, saberá que essa semelhança era a forma de transformar seu leitor em 

testemunha daquilo que realmente acontecia em sua cidade, região, país, por isso a 

importância de dar ao leitor dessa tese informações sobre os pensamentos religiosos, 

intelectuais, morais, políticos, éticos do autor, pois, nas obras analisadas na tese, há 

claramente a presença dessas inquietações do autor na construção das personagens. 

 Antes de morrer, fez um último pedido, o que tem relação com o entendimento do 

autor sobre a palavra formação. Sciascia sabia que pressionariam sua família após sua morte 

a realizar os rituais católicos para o enterro. Desse momento, surge a seguinte fala relacionada 

à palavra base dessa tese: formação. "Formar-se é estar no acontecimento do novo, das 

reformas, das transformações..." (SCIASCIA apud COLLURA, 2007, p.330, tradução nossa). 

Sciascia diz isso quando justifica o velório cristão que deseja em sua morte, pois muitos 

achavam uma incoerência ele, que se dizia um não católico, querer um velório católico. Se 
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comportar como os outros (nesse caso como os católicos) era a regra conclamada do século; 

essa atitude, no seu caso, não ocorria por conformismo, mas pela escolha intelectual de não 

quebrar uma ordem dentro da qual se sente mais seguro e mais livre. A transformação não 

vem, portanto, do agir conformista, do seguir a ordem consolidada das coisas; nem do quebrar 

tal ordem apenas como forma de rebeldia, mas agir e fazer suas escolhas de forma consciente 

e livre. 

 Se fizermos uma ponte com a formação na literatura, percebemos que a formação não 

ocorre quando a personagem está dentro dessa esfera confortável e segura; dentro dos 

parâmetros já reconhecidos, aceitos e que se perpetuam; mas quando ela escolhe outro 

caminho, quando sai dessa zona segura, quando sai de perto da família, da igreja, da sua terra 

(Berardo em Fontamara), da prisão (Franz Biberkof em Berlin Alexanderplatz), do 

partido/família (Candido), de sua terra natal (Calogero em O antimônio); do castelo (Candide 

de Voltaire); e, já afastado, entra em contato com o novo, com o desconhecido, o que 

geralmente rompe com as ideias seguras. Viver nesse ponto de transformação e de movimento 

de si e do mundo é o ponto central da personagem em formação. Somente assim ela pode 

mudar, transformar-se.  
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2 O ROMANCE DE FORMAÇÃO 

 

 O romance de formação, também conhecido como romance de educação ou romance 

de desenvolvimento, segundo o estudioso brasileiro Massaud Moisés (1971, p.63), em seu 

Dicionário de Termos Literários, é uma "modalidade de romance tipicamente alemã, [que] 

gira em torno das experiências que sofrem as personagens durante os anos de formação ou de 

educação, rumo à maturidade". Para dar aprofundamento a essa definição, precisamos 

primeiramente comentar o uso da expressão "tipicamente alemã". No século XVIII na 

Alemanha, havia um esforço nacional para a construção de uma literatura tipicamente alemã. 

Desse esforço, surge o termo Bildungsroman (Bildung - formação; Roman - romance), 

cunhado pelo filólogo Karl Morgenstern em 1810, capaz de expressar o espírito nacional em 

seu mais alto grau. De acordo com a pesquisadora brasileira Patricia Maas (2000, p.46), em 

seu livro O cânone mínimo: O Bildungsroman na história da literatura, Morgenstern 

sintetizou, na construção do termo Bildungsroman, “o desejo do burguês culto e esclarecido 

pela ampliação dos limites de suas possibilidades de atuação, pelo auto-aperfeiçoamento, pela 

formação universal”. Além disso, o romance de formação de Goethe  significou o afastamento 

do gênero romanesco da condição subalterna "de meio-irmão da Poesia" e "sua ascensão à 

categoria de verdadeiro representante da era moderna" (SCHILLER apud MAZZARI. p.8). 

Por ter como protagonista um jovem burguês que viaja em busca de seu auto-

aperfeiçoamento e que deseja uma formação universal em detrimento da formação 

especializada para o comércio destinada a sua classe, a obra Os anos de aprendizado de 

Wilhem Meister (1795-1796), de Goethe, é considerada como paradigma do gênero. O 

documento literário mais conhecido dessa obra é, sem dúvida, a carta de Wilhelm Meister a 

seu amigo Werner, em que sintetiza claramente o desejo da burguesia por uma educação 

universal11, impossibilitada por aquela educação destinada ao trabalho e à perpetuação do 

capital herdado oferecida à burguesia: 

 

Deixa que eu te diga em uma só palavra: aperfeiçoar-me, a partir do que realmente 
sou, tem sido meu desejo e minha intenção desde a mais primeira juventude ... 

                                                           

11 Educação universal refere-se a uma educação ampla, voltada para vários campos do saber, como a 
literatura, a arte, os esportes, o teatro, a música,  a filosofia etc. O aristocrata tinha a liberdade de aprender o que 
quisesse, ao passo que o burguês deveria aprender os ofícios para o comércio, para o trabalho, especializar-se 
para conquistar e manter o  capital.  
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Fosse eu um nobre, estaria então nossa disputa encerrada; já que sou apenas um 
burguês, resta-me seguir meu próprio caminho, e eu espero que me possas 
compreender. Ignoro o que se passa em outras terras, mas, na Alemanha, só ao 
nobre é possível uma formação universal, e, permita-me dizer, individual ... O 
nobre deve criar e empreender, ao passo que o burguês deve servir e trabalhar 
segundo regras. (GOETHE, 1994, p.291)  
 

Confirma-se, na referência anterior, portanto, a correspondência entre a criação do 

romance de formação e o anseio individual e de classe da burguesia do século XVIII. Patricia 

Maas ressalta, entretanto, que antes de identificar o gênero à obra de Goethe, Morgenstern o 

relacionou às obras de Friedrich Maximilian Klinger, seu amigo íntimo, autor de romances 

que elevavam a moral e a força viril do caráter. Maas (2000, p.42) aponta que tal medida 

criou uma ideia de Bildungsroman “como veículo da formação do caráter, atribuindo, 

portanto, ao termo um caráter pedagógico”. O próprio Morgenstern, segundo Maas, vivia, 

assim como outros seus contemporâneos, como Goethe e Schiller, o desejo pelo 

aperfeiçoamento individual, pela formação do caráter, pelo conhecimento universal, pelo 

autoconhecimento, pela amplitude intelectual. 

O romance Os anos de aprendizado de Wilhem Meister apresenta traços que se 

relacionam com o que por muito tempo foi considerado marco do romance de formação: 

desejo e busca do herói pela formação, dando-se, no caso de Meister, na saída da casa dos 

pais, no encontro com tutores capazes de orientá-lo, nas suas experiências junto a uma trupe 

de teatro, tendo as mais diversas conversas, relações amorosas, leituras, apresentações como 

ator, experiência como diretor, discussões literárias (aprendendo e mudando com elas). Todos 

esses movimentos da personagem no romance foram determinantes para o desenvolvimento 

do protagonista. Essa palavra desenvolvimento relaciona-se ao termo amadurecimento 

utilizada por Massaud. Isso significa que o romance de formação torna evidente no mundo 

narrado as mudanças vivenciadas pela personagem (a partir de suas falas, expressões, 

pensamentos, ações, escolhas, percepção do outro e do mundo) ao longo de um período de 

tempo marcado num espaço também determinado (no período de duração de uma guerra, de 

uma viagem etc.) ou em períodos da sua vida (fases da vida desde a infância até se tornar 

adulto, como ocorre com Candido; durante a guerra e depois no período de ressocialização de 

volta a casa, em que percebe tudo de forma diferente, como ocorre com Calogero).  

Em resumo, a formação na obra de Goethe dá-se pela vontade espontânea do 

protagonista de alcançar uma formação universal, de desenvolver seus talentos, pois ele sai da 

casa dos pais – família abastada de comerciantes -, viaja pela Alemanha, junto ao teatro, e 
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adquire, nesse ínterim, conhecimento intelectual, social e existencial. Este conhecimento, 

adquirido a partir de suas experiências autônomas, trazem à personagem autoconhecimento, 

consciência de seu lugar no mundo, do organismo complexo da realidade histórica no qual 

estava inserido. O jovem Meister do início do romance não é o mesmo do seu final, 

modificado por suas próprias experiências e questionamentos, consciente das imposições à 

sua classe, escolhe casar-se com uma aristocrata e, já formado, percebe ser o único meio de 

alcançar seu objetivo.  

Tanto o tempo quanto o espaço no romance de formação não são meros coadjuvantes, 

mas elementos integrados à personagem determinantes para o processo de autoconhecimento 

por ela vivenciado; os espaços trazem a noção de alteridade12; o tempo, marcado pela 

sucessão de acontecimentos, passa de maneira que o leitor perceba a relação entre 

amadurecimento e as experiências vividas ao longo da obra. Isso não significa que toda 

personagem que viaja e participa da guerra ou que tem as fases da sua vida retratadas será de 

formação.  

Sobre a origem do romance de formação, assim como Massaud Moisés, Patricia Maas 

(2000, p.22) destaca a relação entre a união das duas palavras, formação (Bildung) e romance, 

à luta da burguesia por emancipação no século XVIII: 

 

A palavra Bildungsroman conjuga, portanto, dois termos de alta historicidade no 
contexto alemão e mesmo europeu. Por um lado, a incipiente classe média alemã 
movimenta-se em direção à sua emancipação política, processo que se reflete na 
busca pelo auto-aperfeiçoamento e pela educação universal. A par disso, cristaliza-
se o reconhecimento público de um gênero literário voltado para a representação do 
próprio ideário burguês, gênero esse que o século XIX irá conhecer como a grande 
forma do romance realista. 
 

Essa ligação a um momento preciso da história alemã e do próprio início do romance 

na Alemanha marcou e muito os estudos realizados sobre o Bildungsroman. Ao invés das 

pesquisas se voltarem para o texto em si e sua recepção (o que só mudará no século XX com 

os formalistas, com a Estética da Recepção e depois com Bakhtin e outros estudiosos), 

guiavam-se pela comparação entre os romances e a obra de Goethe, e também entre os 

romances e a historicidade que marcou o surgimento do termo (os ideais burgueses). Não é 

difícil de entender o porquê dessa tendência, uma vez que o século XVIII e boa parte do XIX 

                                                           

12 Situação que se constitui a partir de relações de contraste, de diferença. 
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foram marcados por pesquisas voltadas para aspectos extraliterários (contexto, biografia, 

história da literatura, estudo diacrônico) do que para o texto em si. Longe de querer entrar na 

discussão sobre a influência da história literária nos estudos sobre o romance de formação 

(precisaríamos de uma tese inteira para tratar das vozes brasileiras e estrangeiras que tratam 

sobre o assunto), convém salientar aqui que essa tese guiou-se principalmente pelos estudos 

voltados ao texto, o que não significa que aspectos extraliterários (biografia do autor, seu 

tempo e espaço, contexto histórico etc.) não tenham tido destaque. 

 

 

A visão lukcasiana sobre o romance de formação  

 

Afirma-se, inicialmente, que, por ser a contribuição de Georg Lukács, em Teoria do 

romance, extensa e de suma importância para os estudos sobre o romance de formação, deu-

se na tese evidência ao seu nome. Lukács foi um dos primeiros teóricos do século XX a fazer 

crítica ao Bildungsroman. Além disso, está inserido dentre os autores que não sustentam a 

realização do Bildungsroman em um período pós-goethiano. Para Lukács, há, na narrativa 

goethiana, a tentativa de harmonizar o desejo individual do protagonista e o desejo coletivo da 

burguesia, afinal, Meister representa os questionamentos e aspirações da classe à qual 

pertence.  

 A relação entre sujeito e sua realidade histórica, no conceito tradicional de formação, 

segundo o teórico, dá-se de forma equilibrada, pois, mesmo que o indivíduo compreenda os 

limites impostos pela sociedade e queira transgredi-los, para alcançar seus objetivos, ele não 

os enfrenta, não se revolta contra os empecilhos. Tal forma de se relacionar está presente na 

obra de Goethe, entretanto, Lukács aponta que essa relação harmoniosa entre homem e meio 

não poderia mais se constituir em um momento “pós-goethiano”.  

O projeto de formação corrente no romance de Goethe se constituiu, segundo Georg 

Lukács, a partir do equilíbrio entre homem natural e homem social, ou seja, teria sido uma 

forma harmônica a possibilitar o desenvolvimento das qualidades individuais inatas (homem 

natural), levando Meister ao alcance de uma formação universal e humanista, com seu uso em 

prol da coletividade (homem social). O jovem Wilhelm, entretanto, percebeu os limites que o 

impossibilitavam de alcançar tal equilíbrio. Na busca desse ideal, na reflexão e tentativa de 

transgredi-lo, a personagem passava, então, pelo processo de maturação e de transformação.  
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Depreende-se da leitura de Teoria do romance, o que Lukács (s.d, p.14) reconhece no 

romance de Goethe “um equilíbrio entre a ação e a contemplação, entre a vontade de intervir 

eficazmente no mundo e a aptidão receptora em relação a este”. O que o teórico identifica é 

exatamente o equilíbrio entre o agir no mundo, modificá-lo e, ao mesmo tempo, ser 

modificado por ele. O romance de formação tradicional, por tal perspectiva, não se 

preocupava apenas com o destino individual do homem, mas, também, com o rumo da 

coletividade, afinal, as angústias e os questionamentos do protagonista goethiano não eram 

apenas seus, não eram de teor unicamente subjetivo, mas também representavam os 

sentimentos de sua classe – seriam, portanto, também de natureza coletiva. Essa perspectiva 

lukcasiana é corroborada por Bakhtin, quando observa que o romance de formação de Goethe 

pertence a um tipo em que o homem e o mundo estão em processo de mudança, tanto um 

quanto o outro exercem uma força de transformação sobre si. Um modifica o outro.  

A harmonia entre sujeito e sociedade, como já aludido, é vista por Lukács como uma 

forma impossível de ser realizada após Goethe, pois, em meio ao século XX, com a afirmação 

da psicanálise e com a eclosão das duas grandes guerras, o desejado equilíbrio entre homem e 

meio havia-se tornado inconcebível. Sobre isso, Patricia Maas corrobora as palavras de 

Lukács ao afirmar que: “a representação do indivíduo como um todo harmônico, 

desenvolvido segundo suas tendências naturais, não corresponde nem ao cidadão nem ao 

indivíduo” (MAAS, 2000 p.209). O quadro no século XX, sem dúvida, é de um sujeito 

fragmentado, dono de uma personalidade também fragmentada e não mais equilibrada e 

harmônica, o que não permitiria mais a estrutura pensada pelo modelo ortodoxo de formação. 

Dessa maneira, Lukács tende a uma visão historicista do gênero, negando sua possibilidade 

em outros séculos e literaturas.  

Assim como Lukács, Franco Moretti (1999), já no século XX, em sua obra Romance 

de Formação, afirma ter o Bildungsroman terminado, no entanto, diferente de Lukács, 

observa que morrera o romance de formação de origem alemã, cujo protagonista vai em busca 

de sua formação universal, em busca de obter experiências, de viajar, de conquistar uma 

mulher e obter uma posição. O Bildungsroman transformou-se e esse herói burguês deu lugar 

a um ser que vive na aspereza do conflito e ali se mantém, não alcança a felicidade do 

equilíbrio entre ser individual e coletivo.  
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Os novos ares do século XX  

 

O século XX, principalmente em seu início, é um período de desconstrução de ideais 

filosófico-artístico-humanístico-literários, o que causou não só a reestruturação das bases do 

romance, mas também de suas variantes. Muitos foram os críticos daquele século que 

começaram a analisar sob novas perspectivas formas narrativas surgidas no século XVIII, 

entre elas, o Bildungsroman, o que gerou novos discursos e questionamentos do próprio 

conceito e constituição do Bildungsroman como modalidade épica.  

Era um momento marcado pela “dissolução do eu”, ressalta Jürgen Jacobs (apud 

MAAS, 200, p.199). Tal dissolução ameaçou “[...] a consistência das personagens, a 

visibilidade da realidade representada, a coerência da experiência temporal”. A afirmativa de 

Jacobs sugere, então, uma “crise do romance”, ou seja, o modelo romanesco em crise não 

poderia mais fincar suas bases em concepções positivistas e progressistas do século XIX. Para 

adaptar-se ao novo mundo, era necessária uma nova forma de representação da realidade, 

pois, o homem e o mundo estavam-se desintegrando. Para representá-los nesse momento, não 

se buscava mais inspiração nos modelos antigos, melhor seria uma nova forma, que mostrasse 

a realidade do jeito como ela se apresentava naquele momento. 

No século XX, difundiu-se uma reação antipositivista, e os estudos literários passaram, 

com isso, por uma profunda reelaboração. T. S. Eliot, por exemplo, concebe a obra literária 

como uma estrutura autônoma, refuta o pensamento romântico, os ideais subjetivos dos 

impressionistas e os estudos biográficos historicistas, coloca no centro da crítica o poema e 

não o poeta. Os estudos sobre a literatura deveriam, para ele, priorizar a estrutura verbal da 

obra. Da mesma forma como preconizavam os formalistas russos, o foco era com a sincronia 

e não com a diacronia, além de ser o ponto central uma análise descritiva do texto. Assim 

como ocorreu no formalismo, também dentro do New criticism, alguns teóricos reconheceram 

a importância da diacronia, do contexto histórico para a literatura, como, por exemplo, os 

conhecidos teóricos René Wellek e Austin Warren. E assim continuou o século XX no embate 

entre texto e contexto.  

Quanto à crise do romance, Anatol Rosenfeld (1985, p.80), em Texto/Contexto, 

informa que o romance do século XX sofreu modificações no que diz respeito à sucessão 

temporal: “a cronologia, a continuidade temporal foram abaladas” no século XX. Para 
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Rosenfeld (1985, p.80), “o romance moderno nasceu no momento em que Proust, Joyce, 

Gide, Faulkner começam a desfazer a ordem cronológica, fundindo passado, presente e 

futuro”. Para o crítico, espaço e tempo deixam de ser vistos como elementos narrativos 

absolutos e são denunciados como relativos e subjetivos. O sumiço do narrador tradicional 

pela presença direta do fluxo psíquico (monólogo interior) causaria o desaparecimento da 

ordem lógica da narração imprimida pelo narrador clássico, opina Rosenfeld. Tal formato 

afetará a própria sequência dos acontecimentos, uma vez que objetivava “reproduzir com a 

máxima fidelidade a experiência psíquica” (ROSENFELD, 1985, p.84).  

As alterações sofridas pelo romance, entretanto, não se realizaram apenas no aspecto 

temporal, ocorreram, também, na estruturação da personagem: 

 

Espaço, tempo e causalidade foram ‘desmascarados’ como meras aparências 
exteriores, como formas epidérmicas por meio das quais o senso comum procura 
impor uma ordem fictícia à realidade. Neste processo de desmascaramento foi 
envolvido também o ser humano. Eliminado ou deformado na pintura, também se 
fragmenta e decompõe no romance (ROSENFELD, 1985, p.85). 
 

Pensar em um sujeito completo, absoluto e pleno, tornou-se, no século XX, uma 

contradição. O estudioso assinala como causa desta fragmentação e deformação do homem o 

fato de o século XX estar “com todos os valores em transição e por isso incoerentes, pois a 

realidade deixou de ser um mundo explicado” (ROSENFELD, 1985, p.91), fato esse que 

exigiu da literatura adaptações estéticas, afinal, em meio a esse novo quadro histórico, “[...] 

tempo empírico e o eu coerente e epidérmico já não têm sentido” (ROSENFELD, 1985, p.91).  

Referindo-se ao romance do século XIX, Anatol Rosenfeld sustenta: 

 

O romancista, onisciente, adotando por assim dizer uma visão estereoscópica ou 
tridimensional, enfocava as suas personagens logo de dentro, logo de fora, conhecia-
lhes o futuro e o passado empíricos, biográficos, situava-as num ambiente de cujo 
plano de fundo se destacavam com nitidez, realçava-lhes a verossimilhança 
(aparência da verdade) conduzindo-as ao longo de um enredo cronológico 
(retrocessos no tempo eram marcados como tais), de encadeamento causal. 
(ROSENFELD, 1985, p.91-92).  

 

O primeiro a romper com esta tradição do século XIX é, para Rosenfeld (1985, p.92), 

Marcel Proust, escritor cujo romance “se passa no íntimo do narrador, as perspectivas se 

borram, as pessoas se fragmentam, visto que a cronologia se confunde no tempo vivido; a 

reminiscência transforma o passado em atualidade”.  A forma de narrar proustiana inseriu o 

narrador e o envolveu dentro da situação narrada, causando um efeito em que “o mundo 
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narrado se torna opaco e caótico” (ROSENFELD, 1985, p.92). Para o crítico, há também 

outra forma de narrar, surgida no século XX, diversa do modelo do século XIX, em que o 

narrador “se lança no rodopiar do mundo [...]” e, dessa forma, o tema passa a ser a 

simultaneidade da vida coletiva, eliminando, assim, o enfoque dado a uma personagem 

central. O próprio Rosenfeld relaciona esta forma de narrar com a presente na obra de Alfred 

Döblin, Berlin Alexanderplatz, em virtude do uso da técnica da montagem, da colagem e do 

monólogo interior. 

Com o romance de formação não foi diferente, apesar de não mais corresponder aos 

moldes daquela produzido por Goethe, e por outros autores do século XVIII e XIX, cita-se 

aqui David Copperfield, de Dickens, O vermelho e o negro de Stendhal, Orgulho e 

Preconceito de Jane Austen, Ilusões Perdidas, de Balzac, com toda a complexidade impressa 

na relação entre sujeito, tempo histórico e formação, há romances escritos no século XX em 

que o amadurecimento da personagem frente à sua realidade histórica é o centro do enredo. 

Com tais romances, o leitor se depara com um ser ficcional em movimento, em contínua 

transformação e desenvolvimento, cujo eu interior aparece aos olhos do leitor como o corpo 

em um raio-X; o interior, as percepções mais profundas surgidas do conflito entre esse eu e o 

mundo exterior no qual ele se movimenta. Dentre esses romances escritos no século XX, 

podemos citar A Montanha Mágica, de Mann; Retrato do artista quando jovem, de Joyce, 

Berlin Alexanderplatz, de Döblin, O apanhador no campo de centeio, de Salinger, La ragazza 

di Bubbe, de Cassola, entre outros. 

O estudioso brasileiro Marcus Vinicius Mazzari, na apresentação da  primeira edição 

brasileira, realizada em 2006, da obra Os anos de aprendizado de Wilhem Meister, afirmou 

que as obras na literatura universal "constituem 'casos singulares', uma vez que fundam ou 

dissolvem um gênero" (MAZZARI apud GOETHE, 2006, p.7). É o caso de Meister como 

fundador do romance de formação "a mais importante contribuição alemã à história do 

romance ocidental" (MAZZARI apud GOETHE, 2006, p.7). E também os livros que lhe 

sucederam, principalmente os de final do século XIX e início do XX que dissolveram a forma 

fundada por Goethe.  

O primeiro teórico a abrir as portas para novas perspectivas sobre o Bildungsroman foi 

o filósofo Walter Benjamin, em A crise do romance - sobre Alexanderplatz, de Döblin (1930), 

em que declarava existir, no imaginário cultural do século XX, um romance de formação. O 

teórico viu na trajetória de vida de Franz Biberkopf um herói caótico, ex-presidiário, que 
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passa pelo processo de formação: “Como essa fome de destino é saciada, saciada por toda a 

vida ... e como o marginal se transforma num sábio – esse é o itinerário de sua vida” 

(BENJAMIN, 1930, p.59).  

A palavra “amadurecimento” é usada por Walter Benjamin para referir-se ao processo 

de desenvolvimento pessoal sofrido por Franz (vale lembrar que Massaud Moisés a usa 

posteriormente para definir o romance de formação). Desse modo, o processo de formação do 

protagonista gera, segundo o filósofo, uma maturação, traço fundamental do Bildungsroman. 

É unânime, portanto, para todos os teóricos do romance de formação, a noção de que a 

personagem, nesta forma narrativa, sofre um processo de autoconhecimento, de tomada de 

consciência, de ordem psicológica, intelectual, política, estética, dentre outras.  

 Sobre o papel de uma realidade histórica presente e concreta e sua constituição no 

processo de formação, tem-se o pensamento do mundo como elemento possuidor de uma 

significação viva, a partir tanto de Georg Lukács quanto de Mikhail Bakhtin (1992), em A 

estética da criação verbal. É importante comentar que, pode parecer antagônico o fato de 

Georg Lukács - que elaborou reflexões sobre o Bildungsroman, associando-o, a todo o 

momento, à obra goethiana, sem, portanto, oferecer a possibilidade de novas formas do 

romance de formação após Goethe – possuir as mesmas reflexões sobre a estruturação da 

realidade histórica no Bildungsroman tecidas por Mikhail Bakhtin – que promoveu um estudo 

sobre o romance de formação, além de suas bases ortodoxas. A atitude de negar o romance de 

formação pós-Goethe, entretanto, não anula as indagações feitas por Lukács sobre a estrutura 

do mundo no romance de formação. Os dois estudiosos simplesmente concordam quanto à 

estrutura dinâmica e viva que o mundo deve possuir no Bildungsroman, mas, em 

contrapartida, discordam ao se referirem à possibilidade de se encontrarem romances de 

formação para além do quadro cultural oitocentesco.  

Para Lukács, realidade histórica, na obra de Goethe, apresenta-se da seguinte forma: 

 

Aqui [Os anos de aprendizado de Wilhelm Meister] ainda, trata-se de um estado 
intermediário; as estruturas da vida social não são de modo algum os reflexos de 
um mundo transcendente, firme e certo, nem tão pouco uma ordem fechada em si 
mesma e claramente articulada que se hipostasia tomando-se pelo seu próprio fim; 
porque, nesse caso, a própria busca e a possibilidade de errar seriam excluídas deste 
mundo. Mas também não formam uma massa amorfa, porque seria então necessário 
que a interioridade orientada para busca de uma ordem, continuasse alheia no seu 
domínio e que fosse previamente impensável que ela fosse capaz de alcançar seu 
objetivo. É por isso que o mundo social se deve transformar num universo de 
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convenção, permeável contudo, numa certa medida, a uma significação viva. 
(LUKÁCS, s.d., p.147) 
 

Como se pode conceber, e se faz importante repetir, o mundo no Bildungsroman, 

segundo Lukács, não deve ser fechado e estático, exatamente para que, durante o processo de 

formação do protagonista, o meio social esteja passando, também, por um processo de 

transformação, o que já aponta para as experiências de Candido e de Calogero em uma 

realidade histórica de conflito, de transformação: aquele no pós-Segunda Guerra e este na 

Guerra Civil Espanhola. Dessa forma, não só a personagem muda, mas sua ação no mundo – 

sua relação com a realidade histórica – também muda em algum grau esta realidade. Tal 

abordagem também se encontra em Bakhtin, quando afirma ser o mundo no romance de 

formação um elemento dinâmico, em processo de devir, de evolução.  

Vale aqui elucidar o pensamento do estudioso brasileiro Marcus Vinicius Mazzari em 

artigo de 1995, publicado no Jornal de Resenhas da Folha de S. Paulo, em que critica o 

processo de formação encontrado na obra de Goethe e, consequentemente, discorda do 

pensamento lukacsiano. Para Mazzari, havia uma falta de harmonia neste processo, bem como 

também a utilização de uma perspectiva irônica para se referir à Sociedade da Torre13. 

Comentando a trajetória de Meister, ao longo da narrativa, o teórico brasileiro afirma: “o 

processo de formação traçado no romance está longe de percorrer o desenvolvimento 

harmônico que se costuma associar a concepções classicistas” (MAZZARI, 1995, p.12) e 

continua, afirmando tratar-se de “um momento de profunda desorientação [o qual] mostra 

mais uma vez que a formação do jovem Meister não tem um desenvolvimento harmônico, 

linearmente evolutivo, dando-se antes de forma descontínua, também através de erranças e 

reveses” (MAZZARI, 1995, p.12). Segundo Patricia Maas, os pressupostos teóricos 

elaborados por Mazzari abrem ao leitor a problematização do próprio processo de formação, o 

que possibilita “o estabelecimento de uma perspectiva crítica para além do conceito 

tradicional e ‘ortodoxo’ de Bildungsroman” (MAAS, 2000, p.257).  

Cristina Ferreira Pinto (1990), em O Bildungsroman feminino: quatro exemplos 

brasileiros, rompeu com o modelo tradicional cuja personagem central era masculina, ao 

abordar quatro exemplos de Bildung feminino. Dessa maneira, Cristina Ferreira ofereceu 

novos exemplos que comprovam a evolução e a reconfiguração desta modalidade épica no 
                                                           

13 Sociedade secreta, formada por um grupo de nobres com o fim de ajudar vários jovens a alcançarem o 
desenvolvimento e a formação que eles desejavam. A Sociedade da Torre ajudou Wilhelm Meister a alcançar a 
sua formação.  
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século XX, abertura teórica importante para as novas pesquisas realizadas sobre o assunto no 

século XX e XXI. A respeito de tal aspecto, Maas expressa a opinião de que: 

 

Esse mecanismo possibilita por sua vez que se possa falar em um Bildungsroman 
feminista, em um Bildungsroman proletário, em um Bildungsroman “psicanalítico”. 
Assim, cada época, cada configuração histórica e intelectual pode ter seu próprio 
Bildungsroman, na medida em que recorre aos princípios fundamentais capazes de 
definir o conceito, necessariamente transformando-os ou mesmo subvertendo-os. 
(MAAS, 2000, p.253) 

 

O romance de formação, portanto, foi se desvencilhando das amarras da história 

literária (que o prendia à época de Goethe e à literatura alemã) e ultrapassando sua natureza 

de fenômeno literário, tornando-se um objeto constituído, também, pelas críticas que se 

debruçaram sobre ele, “ou seja, o Bildungsroman, como hoje o conhecemos, é um fenômeno 

constituído tanto pela sua ‘inteireza literária’ como pela discursividade que dele se vem 

ocupando desde a criação do termo” (MAAS, 2000, p.262).  

 

 

O conceito de Bildung  

 

É importante apresentar nessa tese as definições atribuídas à palavra formação, pois o 

que diferencia o romance/personagem de formação de outros tipos de romance/personagem 

está diretamente atrelado ao significado do que seja formar-se tanto fora quanto dentro do 

texto literário. 

 Werner Jaeger (2001), em Paideia: a formação do homem grego, elaborou uma profunda 

investigação histórica sobre as raízes do termo paideia, o significado do conceito de formação 

para os gregos, a importância da literatura para esse processo formativo e como ele se 

modificou ao longo do tempo.  

A paideia é um conceito de difícil definição e de grande amplitude, pois os gregos 

acreditavam que ela abarcava uma série de outros conceitos, tais como, a cultura e a 

educação. A palavra cultura para os gregos não tem o mesmo significado daquela do mundo 

moderno, é vista, pelo contrário, como algo valoroso, impulsionado pelo forte desejo da 

formação de um elevado tipo de Homem: “A ideia de educação representava pra ele o sentido 
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de todo o esforço humano” (JAEGER, 2001, p.7). Além de apontar-nos a importância desses 

conceitos para os gregos, Jaeger afirma serem elas concretizadas na literatura, verdadeira 

expressão da cultura superior: 

 

Os antigos estavam convencidos de que a educação e a cultura não constituem uma 
arte formal ou uma teoria abstrata, distintas da estrutura histórica objetiva da vida 
espiritual de uma nação: para eles, tais valores concretizavam-se na literatura, que é 
a expressão real de toda cultura superior. (JAEGER, 2001, p.1) 
 

A educação seria, portanto, o princípio pelo qual o homem conserva e transmite sua 

peculiaridade física e espiritual. O estudioso alemão afirma: “uma educação consciente pode 

até mudar a natureza física do Homem e suas qualidades, elevando-lhe a capacidade a um 

nível superior” (JAEGER, 2001, p.3). Jaeger continua: “mas o espírito humano conduz 

progressivamente à descoberta de si próprio e cria, pelo conhecimento do mundo exterior e 

interior, formas melhores de existência humana” (JAEGER, 2001, p.3) Esta afirmação já 

aponta ao conceito posterior de formação, pensando no século XIX, como o processo de 

desenvolvimento, de modificação e de novo olhar da personagem para si e para o mundo. 

Com Meister e também com outros personagens de formação, não são apenas as mudanças 

exteriores da personagem (gestos, escolhas, ações) que, articuladas no romance, trazem ao 

leitor essa atmosfera de mudança, mas o acesso ao conhecimento interior da personagem, seus 

pensamentos, dúvidas, sua percepção do outro e do mundo verbalizada pela representação do 

seu eu na obra.  

A palavra cultura para os gregos possuía alto valor, pois era o que os diferenciava dos 

outros povos. Assim, podemos afirmar que ela era um ideal consciente, diferente de hoje, cuja 

palavra é usada apenas como um simples conceito antropológico. Em nossa 

contemporaneidade, educação, formação e cultura não são aspectos valorizados, muito menos 

objetivados com o fim último de uma elevação espiritual. Esses conceitos são apenas 

vislumbrados, pela maioria, como maneira de alcançar bens materiais. O dinheiro passa a ser 

a maior preocupação e não o conhecimento. O próprio Jaeger afirma isto: a cultura não passa 

de um “produto deteriorado, derradeira metamorfose do conceito grego originário” (JAEGER, 

2001, p.7). Para os gregos, a formação não fazia parte da vida exterior, mas parte da 

existência, como o alimento, praticamente uma necessidade básica. A formação está dentro, 

no interior, e não fora. Natureza significava para eles um todo ordenado, conexão viva, em 

que tudo ganha sentido.  
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A arte somente passa a ser idealizada e vista como a concretização do processo de 

formação no período clássico. A literatura, neste momento, significava interação entre o uso 

da linguagem e as emoções da alma. De acordo com Jaeger, no período clássico, as formas 

literárias, sua estrutura e valores formais não eram facilmente apreendidos, deveria haver 

aptidão e natureza por parte do poeta. No entanto, Longino, em I d.C., vai escrever a obra Do 

Sublime e lá ressaltar a importância do aprimoramente da técnica14 para a produção artística. 

Esta discussão entre natureza e técnica era muito forte na época clássica15 e perdura até o 

século XIX, quando Meister, protagonista da obra de Goethe, tendo sido contemplado com a 

sensibilidade da arte, não poderia conseguir sua formação sem a possibilidade de ser 

doutrinado, de aprender a técnica.  

A palavra paideia surge no século V a.c e, inicialmente, significava “criação dos 

meninos”, somente depois passa a ter sentido elevado. Há outro conceito, mais antigo, 

chamado arete, do qual podemos tentar depreender a origem da história da formação grega. 

Jaeger, sem ter um termo exato em sua língua, relaciona-o à palavra virtude, a uma conduta 

cortês e distinta que remonta à nobreza cavaleiresca. Os homens comuns não poderiam 

possuir a arete, somente os nobres ou os deuses e até os cavalos de raça. A arete deveria 

despertar o sentimento do dever em face do ideal, possuir uma enorme força educadora a ser 

seguida, respeitada e aclamada. O conceito de arete e o respeito a ela foi de extrema 

importância para a manutenção do Estado grego, afinal, como os homens comuns 

respeitariam e obedeceriam às regras impostas pelos nobres, caso não achassem serem eles 

homens ideais, possuidores de uma capacidade e de uma força que eles não possuíam?  

 Platão vai correlacionar a palavra formação à ação educadora. Para Jaeger, a palavra 

alemã Bildung é a que mais se aproxima da formação no sentido grego e platônico, pois 

contém ao mesmo tempo a configuração artística, aquela desejada e vivida por Meister, e a 

imagem ou tipo normativo que se descobre na intimidade do artista, questão autônoma, de 

livre reflexão e de mudança. Este pensamento de Jaeger, correlacionado às experiências de 

Wilhem Meister, leva-nos a perceber a existência de dois conceitos de formação presentes 

na obra de Goethe, tanto o desejo consciente do protagonista por uma educação artística 

                                                           

14 Técnica para Longino com sentido de aperfeiçoamento, estudo e busca pelo aprimoramento das criações 
artísticas. 

15 Havia na época clássica esse embate entre a possibilidade do homem realizar determinada função (ser 
médico, por exemplo) sem nascer com a natureza para exercê-la. Os sofistas acreditavam que o homem, a partir 
dos aprendizado, poderiam adquirir uma segunda natureza. 
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e humanista, negada a ele por ser um burguês, como a formação autônoma, alcançada 

em meio às pedras no caminho, a partir do contato com outros discursos, de sua relação 

criativa com o passado, de suas experiências livres, combustível para a reflexão, indagação e, 

no fim, a consequente transformação.  

O italiano Franco Moretti (1999, p. X), em sua obra Romance de Formação, afirma ter 

descoberto “o verdadeiro segredo do livro” de Goethe, o autor conseguiu transformar a vida 

cotidiana em algo interessante, onde os espaços comuns que se frequenta “são sempre uma 

chance, uma possibilidade que se abre”. Tal descoberta se coaduna com esse sentido de 

formação autônoma que se constrói não só em viagens ou em experiências extraordinárias 

(guerra, lutas de classe, embates políticos etc.), mas no dia a dia das personagens para quem 

cada coisa é uma porta que se abre para o seu desenvolvimento e consequente mudança. 

Assim aconteceu com Candido em suas aulas com o padre Antonio, em suas observações do 

avô e da empregada, em suas reuniões no partido, experiências comuns que poderiam ser 

apenas fatos exteriores ocorridos com o jovem, no entanto, por seu interior questionador, 

aquelas simples vivências tornaram-se caminhos para o autoconhecimento da personagem. A 

chave para se pensar a personagem em formação está na sua construção, esse tipo sensível, 

observador, que questiona, indaga, movimenta-se dentro de sua realidade histórica 

conflituosa, até o momento em que esse conflito entre ser individual e ser coletivo muda a 

maneira como ela se vê, vê os outros e vê o mundo. 

Outro ponto importante para entendermos a formação grega é a sua destinação. É na 

nobreza que ela nasce e se desenvolve, outro ponto semelhante ao conceito de bildung da 

Alemanha do século XVIII, em que a formação humanista e artística era destinada aos 

aristocratas: “A história da formação grega começa no mundo aristocrático da Grécia 

primitiva com o nascimento de um ideal definido de homem superior, ao qual aspira o escol 

da raça” (JAEGER, 2001, p.25). Para Sófocles, Platão e outros grandes filósofos, a educação 

era distinta entre as classes: "a educação profissional, herdada do pai pelo filho que lhe seguia 

o ofício ou a indústria, não se podia comparar à [educação universal] educação total de 

espírito e de corpo do nobre” (JAEGER, 2001, p.25).  

Tal problemática é discutida na obra de Goethe Os anos de aprendizado de Wilhem 

Meister quando Meister questiona a inacessibilidade à educação aristocrática. Sem desejo 

algum de seguir a educação para o comércio e desejoso de uma educação humanista e total do 

espírito, o jovem depara-se com a segregação perpetuada desde a época clássica. Contudo, os 
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gregos perceberam que era necessário que os homens da polis tivessem sua educação e, assim, 

iniciou-se um processo de imitação: “e se a moderna cidade-estado se apropriada da arete 

física da nobreza, por meio da instituição da ginástica, por que não seria possível alcançar, 

através de uma educação consciente pela via espiritual, as inegáveis qualidades diretivas que 

eram patrimônio daquela classe? (JAEGER, 2001, p.337). Esse questionamento foi muitas 

vezes feito por Meister em seu tempo, que tinha consciência de sua inacessibilidade.  

Para Protágoras, a educação não acaba quando se sai da escola, pelo contrário, em 

certo sentido, é aí que ela começa: “a educação cívica começa propriamente quando o jovem, 

ao sair da escola, entra na vida do Estado e se vê forçado a conhecer as leis e a viver de 

acordo com o seu modelo e exemplo” (JAEGER, 2001, p.361). As palavras de Protágoras 

também são importantes para entendermos o conceito de formação no Bildungsroman que não 

estava relacionada à educação transmitida pela escola e pelos livros, mas pelo caminhar no 

mundo autonomamente, pelas experiências conflitantes do eu na sociedade, e sua consciência 

das suas limitações e das maneiras possíveis de se adaptar a ela. Moretti trata essa 

socialização e as vantagens decorentes dela como um equilíbrio harmonioso, símbolo do 

Bildungsroman entre 1789 e 1848, pois trazia um senso daquilo que se perde e daquilo que se 

encontra no caminho para a integração social; o que para o italiano se perde no século XX a 

partir de 1914, no momento em que essa harmonia acaba e os jovens passam a viver o horror 

da guerra, as terríveis punições nas escolas quando o que se desejava era disciplina e não o 

confronto simbolizado pela revolta do proletariado. 

Outra similitude entre o conceito de formação grego e aquele do século XIX na 

Alemanha é a relevância da relação homem e mundo, pois tanto para um quanto para outro é 

no momento “em que se contrapõe ao mundo exterior, regido por leis próprias, que ele 

descobre as suas próprias leis” (JAEGER, 2001, p.85). Isto significa que, na medida em que a 

personagem – pensando no romance de formação – contrapõe-se ao mundo, ela movimenta e 

alarga a sua consciência, passando a entender de outro modo o seu próprio eu, o estar no 

mundo, as suas leis individuais. Esse lançar-se no mundo faz com que o ser reflita, indague-

se, amplie sua consciência acerca de seu lugar no mundo, de suas relações, de seu próprio eu. 

O protagonista de L’antimonio, inclusive, usa esse termo lançar-se para afirmar que o sujeito 

para “acordar”, ou seja, formar-se, precisava agir, precisava mudar a sua maneira interior de 

olhar o exterior; sem isso, não poderia haver transformação e desenvolvimento do homem, 

que se manteria como uma pedra, estática e sem devir. 
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Se estabelecermos uma comparação entre o conceito de formação grego da época 

clássica com o conceito de Bildung alemã do século XVIII, encontraremos algumas 

semelhanças e diferenças. A obra de Goethe mostra o aperfeiçoamento humano em diferentes 

graus, formas e fases da vida. Temos, na obra, o conceito de formação atrelado ao desejo 

burguês de ultrapassar a estreiteza de sua classe. Tal concepção relaciona-se vivamente ao 

mundo grego, pois o que vivencia Meister nada mais é do que os resquícios de uma educação 

segregadora, direcionada apenas à nobreza.  

Meister possuía a natureza para a arte, herdada de seu avô, mas não poderia desenvolvê-

la e aperfeiçoá-la, porque as leis de sua sociedade impediam-no. Esse desejo pela formação 

revela também a busca da personagem pelo conhecimento, o valor dado por ele ao saber, à 

cultura. Tal posicionamento não era exatamente o que ocorria entre os gregos? O desejo de 

elevação, de grandeza, o alto valor concedido à cultura, à educação? Ao sair pelo mundo em 

busca de respostas e soluções, Meister vivencia uma série de experiências que o fazem 

refletir, indagar; vivências que servem de combustível para o processo de formação do jovem. 

Meister sabia que a cultura que tanto almejava era destinada à aristocracia. No século 

XVIII, a nobreza ainda era a detentora da cultura, da formação e da arte; os outros eram 

homens comuns que não possuíam a capacidade dos nobres, muito menos a possibilidade de 

desenvolver a techne16. Meister se sentia, no entanto, capaz, sentia que possuía a natureza 

para a arte, para a literatura, porque ele não poderia então alcançar a formação destinada e 

voltada apenas para a aristocracia alemã de sua época? O que o diferenciava dos outros? 

A resposta é simples: o conceito de formação para os alemães estava, no século XIX, 

atrelado à ideia impressa na obra de Goethe. Com o passar do tempo, percebeu-se que essa 

formação consciente, de busca pelo conhecimento, desejo pelo saber, impedida pela graves 

relações de poder do século XIX não seriam mais possíveis em outros momentos. O que foi 

levado em conta é a existência de dois conceitos de formação em uma mesma obra. Em Os 

anos de aprendizado de Wilhelm Meister, podemos perceber o conceito de formação pensado 

pelos gregos, a busca do conhecimento, da alta cultura, rumo à elevação do homem, o 

aprimoramento da natureza pela técnica; e, ao mesmo tempo, temos o conceito de formação 

                                                           

16 Termo muito utilizado entre os gregos na época clássica cujo significado remete ao conhecimento 
produtivo inato ao homem relacionado à determinada função social dentro da pólis. Um indíviduo que nascesse 
com a natureza para desenvolver o conhecimento produtivo para ser médico, seria médico, logo, não poderia 
desenvolver outra tékhne, pois sua natureza seria limitada para adquirir tal conhecimento. 
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que perpassa a maior parte dos romances de formação pós-Goethe, principalmente os do 

século XX: aquele das experiências livres, autônomas, provenientes das reflexões realizadas 

pela personagem acerca dos discursos que a rodeiam, das situações a que são expostas, do 

olhar atento às relações sociais e ao seu passado. Essa relação criativa entre a personagem e 

seu passado, sua indagação frente ao mundo, seu devir é o que a faz alcançar a transformação, 

a autoformação. Neste momento, a formação solta as mãos da educação e estabelece-se na 

experiência pura. Os conceitos se misturam na obra goethiana e a consequência disso é a 

construção de um gênero múltiplo, flexível, sem alicerces muito firmes.  

Sobre a relação entre o termo formação e o termo experiência, temos o que evidencia 

Moretti (1999, p.51): 

 

'a experiência consiste em fazer experiência daquilo do qual preferiríamos não fazer' 
- um quê de essencialemente desagradável: a experiência da dor, do desengano, da 
perda de uma originária inocência [...]. É crescimento, expansão de si e também uma 
mistura de experimentos feitos consigo próprio [...]. O episódio só se torna 
experiência se o indíviduo sabe dar-lhe significado que alargue e enriqueça a sua 
personalidade.  

 

A experiência pura tão aclamada quando se trata da formação estaria, portanto, 

relacionada a dois tipos: aqueles planejados pela personagem ("experimentos feitos consigo 

próprio") e aqueles não desejados. O que faz ambos os tipos tornarem-se experiências está 

ligado ao surgimento de significações dadas a elas, produzidas pelo sujeito em formação, que 

movimentarão e modificarão a personagem. Não basta a experiência, mas a ação da 

personagem em refletir e se transformar por meio dessas experiências. 

Até o século XVIII, como afirma Willi Bolle (1997), no texto A idéia de formação na 

modernidade, presente na coletânea Infância, escola e modernidade, organizada por Júnior 

Ghiraldelli, o termo Bildung era utilizado na Alemanha como resultado de uma produção 

exterior. No contexto iluminista e pouco tempo depois, com a obra de Goethe e a criação do 

conceito de Bildungsroman, o termo se altera e passa a ser compreendido como um modo de 

construção do interior do indivíduo, podendo ser de caráter mental, psíquico e espiritual. 

Como já se pôde perceber, o romance de formação também é chamado de romance de 

educação, como o faz Bakhtin e Massaud Moisés, anteriormente citados. Para a discussão 

sobre o termo Bildung, é importante compreendermos a relação que possui com a palavra 

educação. Erziehung (educação), durante o período inicial do iluminismo, era usado 

conjuntamente com a palavra Bildung, sendo a primeira mais recorrente. Erziehung designava 
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“o processo de desenvolvimento do patrimônio intelectual inerente ao homem [...] cultivado 

por meio de mecanismos de estímulo do aparelho perceptivo e do raciocínio lógico” (MAAS, 

2000, p.27).  

A utilização conjunta gerou problema, pois, estabeleceu-se uma associação entre 

Bildung e a ideia de educação, no sentido de “vontade de educar”. Para que a noção de 

Bildung se estendesse além da ideia de educação, era necessário que se emancipasse do termo 

Erziehung. Protágoras, como já mencionado, já na época clássica, fez distinção entre 

educação e esse movimento autônomo de formar-se. Também Jaeger apontou a diferença 

entre os termos. Para ele, ambas possuem raízes diversas. Formação estaria ligada à forma 

integral do homem, seu comportamento e conduta tanto interior quanto exterior. Esta 

definição se assemelha à do século XIX e pode-se relacionar ao romance de formação, como, 

por exemplo, o pensamento de George Lukács que trata essa relação interior e exterior 

como algo vital para o processo de formação.  

Lukács afirma que a articulação do homem, no mundo real (exterior), enriquecido pelo 

ideal que move sua interioridade, é o que determinará sua ação e que o fará descobrir, por fim, 

nas estruturas sociais, profissão, estado, classe, o sentido para a parte mais íntima de sua alma.  

Tal concepção correlaciona-se ao que já foi dito nessa tese quando apontamos o pensamento 

de Bakhtin sobre o todo da personagem, sua construção exterior e interior. Por isso 

destacamos em negrito as palavras integral, exterior e interior para mostrarmos a 

importância dessas concepções para a análise da personagem em formação, pois a pesquisa 

literária que mergulhe nessas concepções no todo da obra tem muito a contribuir para os 

estudos sobre esse tipo de personagem. A pretensão dessa tese é ir além da teoria que vise 

apenas mostrar os acontecimentos exteriores que mexem com o interior da personagem, mas 

como essa relação exterior/interior se faz na obra e forma a integralidade e a imagem da 

personagem que passa pelo processo de formação. 

 Retomando a diferença entre educação e formação, conforme Bolle, foi o filósofo 

alemão Johann Gottfried Herder no século XVIII quem contrapôs definitivamente os dois 

termos, emancipando-os e deixando claro que Bildung significava autoformação, pois, para o 

desenvolvimento do Bildung é de total determinância que o sujeito possua liberdade, 

independência e autonomia, a fim de alcançar seu autodesenvolvimento. A pesquisadora 

Patricia Maas também aponta a liberdade como preessuposto essencial para a formação do 

homem e, para reiterar essa posição, cita um contemporâneo de Goethe, Wilhem Von 
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Humboldt (1792 apud MAAS, 2000, p.38): “o verdadeiro objetivo do homem é a formação 

mais elevada e mais adequada de suas faculdades em um todo. A liberdade é condição 

imprescindível para essa formação”  

Na mesma linha de pensamento de Herder e Bolle, Patricia Maas, sobre os dois 

conceitos, afirma: 

 

[...] a tendência dos dicionários e do uso linguístico moderno é atribuir ao termo 
“educação” (Erzierhung) o sentido de uma ação dirigida, com objetivos 
propedêuticos bastante definidos, ao passo que “formação” (Bildung) seria 
entendida mais como o resultado um processo que não pode ser atingido apenas 
pela atividade metódica da educação; a Bildung ‘pressupõe a atividade espontânea 
do indivíduo’, ocorrendo ao longo do processo de auto-aperfeiçoamento. (MAAS, 
2000, p.28) 

 

Para a compreensão do contexto histórico, em que surgem tais conceitos, é importante 

saber que a Erziehung era, no século XVIII, tarefa do Estado; contudo, dependendo da classe 

social do sujeito, a educação era-lhe oferecida de maneira diversa. Desde a época iluminista, 

os rumos da educação vinham mudando. Para os iluministas, a educação poderia mudar o 

pensamento do homem, fazê-lo alcançar o progresso e a felicidade. Para tanto, deveria ser 

laica e pública e não destinada apenas ao grupo pequeno de afortunados como acontecia na 

Idade Média. Nesse período, há a ascensão da burguesia que cada vez mais buscava alcançar 

esta educação que antes era apenas destinada aos nobres. 

Uma das principais reivindicações de Meister era, como burguês, ser obrigado a ter 

uma educação para o comércio e, assim, não ter a chance de conquistar seu ideal, uma 

formação humanista e universal, à qual se referiu anteriormente, ao longo da qual se 

aperfeiçoaria como ser humano, adquirindo conhecimento e desenvolvendo suas habilidades 

inatas em prol do bem comum. Meister passa pelo processo de formação exatamente por 

buscar se autodesenvolver de forma livre, independente e autônoma.  

A atitude de Bakhtin, de Massaud Moisés e de outros teóricos que já trataram sobre o 

romance de formação, de relacioná-lo também à palavra educação, produz mais contradições 

sobre o conceito de formação, pois, se comparado à educação, a especificidade da palavra 

Bildung como processo autônomo, desvinculado das amarras de instituições educativas, acaba 

perdido. Colocar em evidência tais desacordos faz-se importante justamente para reiterar o 

caráter fluído desta modalidade narrativa, ainda muito marcada por diferentes definições, 

palco de oposições teóricas.  
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Estudos recentes da professora da PUC-Rio, Rosana Suarez, sobre o artigo de Antoine 

Berman - filósofo e crítico literário francês do século XX - Bildung et Bildungsroman 

(Formação cultural e romance de formação) nos levam a outras perspectivas sobre o conceito 

de Bildung. Segundo a pesquisadora, Berman considerava o termo como talvez a última figura 

histórica que hoje entendemos como cultura ao lado de paideia, eruditio (aprendizagem) e 

Aufklärung (iluminação). O filósofo alemão Hans Gadamer (apud SUAREZ, 2005, n/d), em 

Methode und Wahrheit (Método e verdade), também aponta a importância do conceito de 

Bildung:  

 

O conceito de Bildung (...) é, sem dúvida alguma, a idéia mais importante do século 
XVIII e é precisamente esse conceito que designa o elemento aglutinador das 
ciências do espírito do século XIX. (...) O conceito de Bildung torna evidente a 
profunda transformação espiritual que fez do século de Goethe ainda um nosso 
contemporâneo, ao passo que o do Barroco nos soa hoje como antigüidade histórica. 
Nessa época, os conceitos e termos decisivos com os quais ainda hoje operamos 
adquirem seu significado.   
 

 Os termos a que se refere Gadamer, diz-nos Suarez, são arte, história, visão de mundo, 

vivência, gênio, expressão, estilo, símbolo, termos "que nasceram na segunda metade do 

século XVIII ao lado de Bildung, revelando-se, em sua força, termos fundamentais, cuja 

totalidade determina a maneira como uma época histórica articula a sua compreensão de 

mundo" (SUAREZ, 2005, n/d). Para Berman, 

A palavra alemã Bildung significa, genericamente, "cultura" e pode ser considerado 
o duplo germânico da palavra Kultur, de origem latina. Porém, Bildung remete a 
vários outros registros, em virtude, antes de tudo, de seu riquíssimo campo 
semântico: Bild, imagem, Einbildungskraft, imaginação, Ausbildung, 
desenvolvimento, Bildsamkeit, flexibilidade ou plasticidade, Vorbild, 
modelo, Nachbild, cópia, e Urbild, arquétipo. Utilizamos Bildung para falar no grau 
de "formação" de um indivíduo, um povo, uma língua, uma arte: e é a partir do 
horizonte da arte que se determina, no mais das vezes, Bildung. Sobretudo, a palavra 
alemã tem uma forte conotação pedagógica e designa a formação como processo. 
Por exemplo, os anos de juventude de Wilhelm Meister, no romance de Goethe, são 
seus Lehrjahre, seus anos de aprendizado, onde ele aprende somente uma coisa, sem 
dúvida decisiva: aprende a formar-se (sich bilden). (BERMAN, p.142, apud 
SUAREZ, 2005, n/d)  

 

 Sobre as palavras de Berman, é importante destacar a relação entre o termo alemão 

formação e a palavra processo, não é algo que ocorre sem a trajetória do ser dentro de um 

dado espaço de tempo. A ligação entre a formação e o tempo é determinante para que 

possamos compreendê-la em sua construção na literatura, que vai paulatinamente inserir a 

personagen em diversas experiências e, a partir delas, fazê-la aprender a formar-se, ou seja, 
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tomar consciência total ou parcial de que vivenciou um processo de mudança, de 

amadurecimento e como isso se deu. Além disso, essa ligação é importante para a recepção do 

leitor e sua percepção da personagem em processo de formação. O acompanhamento do anos 

de aprendizagem da personagem por parte do leitor também é marca fundamental da Bildung 

na literatura. 

 Tanto Hegel quando Goethe relacionaram o termo a uma ação prática, ou seja, a partir 

dessa ação (no caso de Meister, por exemplo, o trabalho com o teatro), a consciência do ser é 

libertada "à medida que [ela] trabalha formando as coisas ao seu redor" (HEGEL, apud 

SUAREZ, 2005, n/d). Nesse momento, a consciência estaria formando a si mesma. Na obra 

de Goethe, Os anos de viagem de Wilhelm Meister, "o protagonista inscreve-se no círculo 

concreto dos deveres e tarefas, se esforça nos limites de uma atividade determinada - é levado 

a descobrir-se em meio aos diversos encargos e provas da vida material e social" (SUAREZ, 

2005, n/d). É na prática que Meister vivencia seus anos de formação. 

 Outro ponto importante abordado por Berman remete à relação entre Bildung e 

viagem, pois esta traz ao homem a experiência da alteridade. Isso ocorreu com muitas das 

personagens que passaram pela formação - Meister, Candido, Calogero, Berardo, Copperfield 

etc. A viagem (independente do motivo que leva o sujeito a fazê-la) traz ao homem 

experimentar, ver, sentir pessoas, lugares, costumes diferentes; ao experimentar aquilo que ele 

não é (o outro), ele torna-se um novo ser após reencontrar a si próprio. 

 Sobre isso, Friedrich Schlegel (apud SUAREZ, 2005, n/d) remonta àquilo que Bakhtin 

trataria sobre a importância do outro para a formação do ser: "É por isso que, certo de 

reencontrar-se, o homem sai de si mesmo para se buscar e encontrar o complemento de seu 

ser no mais íntimo da profundidade do outro". E não é apenas em uma viagem para um lugar 

qualquer que se dá esse mergulho no outro e em si mesmo para Schlegel, mas no lugar em que 

se possa formar (caso do sanatório na obra Montanha Mágica de Thomas Mann). E Berman 

(p.142, apud SUAREZ, 2005, n/d)  finaliza com uma frase que resume bem a imagem da 

personagem em formação no texto literário: "[...]romance Bildung é experiência da aparente 

estranheza do mundo e, também, da aparente estranheza do mesmo para si próprio [...]". É 

exatamente o que se passa com Candido e Calogero, a representação estética de se 

estranhamento do primeiro com os pais, o avô, a morte, a política, e do segundo com a guerra, 
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Mussolini, o fascismo, sua família e sua cidade natal. A estranheza com o outro faz com que 

passe por um autoestranhamento e daí se reconstrua até alcançar a formação.  

 

 

A formação em Estética da Criação Verbal 

 

 Bakhtin, em sua obra Estética da criação verbal, como já mencionado anteriormente, 

destina um capítulo sobre o romance de educação (ele usa tanto romance de educação como 

de formação), suas particularidades em contraponto a outros tipos de romance, além de focar 

na estruturação da personagem e sua relação com o tempo nessa forma romanesca. Seu 

estudo, apesar de breve, contribuiu imensamente para que passos mais largos fossem dados 

pela teoria literária do final do século XX.  

 Para definir o romance de formação e sua estruturação, utilizou as palavras raro, 

heterogêneo e diversificado. Tais termos apontam para a problemática que paira sobre esse 

tipo de romance no que diz respeito a sua definição e teorização. Desde que o estudei na 

dissertação, já havia percebido a dificuldade em encontrar grande bibliografia sobre o assunto 

e, mais ainda, uma bibliografia que pudesse trazer teorias mais concretas e sistemáticas. 

Muitos dos teóricos que dela se ocuparam mencionaram essa dificuldade e a justificativa é 

simples: a composição dos romances desse tipo difere em muitos aspectos das outras formas 

romanescas, tais como: estruturação do enredo, do tempo e do espaço e sua relação com a 

formação da personagem. Em detrimento disso, encontrar pontos em comum entre a 

estruturação e organização desses romances tornou-se (principalmente após toda a mudança 

na estrutura do romance no século XX) uma tarefa complicada.  

Para melhor apresentarmos as particularidades da personagem em formação, como 

mencionado anteriormente, Bakhtin observou a personagem em contraponto à estruturação de 

outros tipos, personagens do romance de viagem, de provação, biográfico entre outros e sua 

relação com os outros elementos que compõem a narrativa. Tudo isso apontava para os 
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princípios de "enformação"17 da personagem que, segundo ele, estava vinculado a "um 

determinado tipo de enredo, a uma concepção de mundo, a uma determinada composição do 

romance" (BAKHTIN, 2011, p.205). 

No romance de viagens, a personagem seria um ponto que se movimenta no espaço, 

não possui características essenciais e não é o centro da atenção do autor. O foco do artista é 

mostrar a diversidade espacial e socioestática do mundo. O tempo estaria construído de forma 

débil (palavras do autor), pois carecem de sentido substancial e histórico. O tempo seria 

apenas o aventuresco, marcado de momentos aproximados, instantes, horas, dias, meses (no 

dia seguinte; meses depois; um segundo antes; depois). A personagem, diante de um mundo 

estático, também possui uma imagem estática, invariável. 

No romance de provação, modalidade muito difundida na literatura europeia, em que a 

personagem passa por uma série de provações de sua fidelidade, coragem, virtude, santidade 

etc, a personagem passa a ser o centro do romance. Um dos exemplos desse tipo de romance é 

o de cavalaria. O mundo aqui é a "arena de luta" em que se dá esse confronto e é construído 

de forma acabada e inalterável. Diferente do romance de viagens, a imagem da personagem 

não é mal traçada, mas sim desenvolvida e complexa. Apesar de ser complexa, não deixou de 

ser estática: "a imagem do homem está profundamente impregnada de conceitos jurídico-

teóricos de culpabilidade - inocência, julgamento -, absolvição, acusação, crime, virtude, 

mérito etc." (BAKHTIN, 2011, p.208). Segundo Bakhtin, transformaram o romance numa 

espécie de julgamento da personagem central. Assim como no romance de viagens, não há 

formação da personagem, ela é acabada e pré-determinada, suas provações não a modificam. 

O enredo constrói-se a partir de um desvio que abala a situação inicial da vida normal e 

comum da personagem. Esses desvios retiram a personagem do fluxo normal de sua vida, mas 

não a modificam. Temos como exemplo o tempo da aventura e também o tempo lendário, no 

romance de cavalaria, em que o herói pode realizar uma série de ações em um curto período 

de tempo, o que viola as categorias normais de tempo. Quanto ao espaço, ela carece de 

localização histórica precisa. 

No romance biográfico, o enredo é construído nos elementos bases da trajetória do 

homem - nascimento, infância, anos de aprendizagem, casamento etc. A imagem da 

                                                           

17 Esse termo enformação é utilizado por Bakhtin para se referir ao processo de estruturação/construção da 
personagem. 
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personagem carece de desenvolvimento, a sua vida muda, mas ela mantém-se a mesma. A 

única mudança substancial, para Bakhtin, estaria na crise e no renascimento da personagem. 

Em detrimento dessa característica, ao tratar dos tipos de romance de formação, fala do tipo 

biográfico. O tempo aqui é plenamente real e está vinculado ao processo vital do homem, não 

sendo possível fora de uma época, incluindo também outras épocas com a representação das 

gerações. Este vínculo com o tempo histórico - relação da personagem com países, cidades, 

objetos etc. - possibilita uma representação mais realista da realidade. Bakhtin salienta, no 

entanto, que, por mais que o tempo biográfico esteja dentro de uma época, ele ainda 

desconhece o tempo autenticamente histórico. Diferente do romance de viagens, a imagem da 

personagem no romance biográfico não está marcada pela heroificação, ela possui agora 

traços positivos e negativos prontos e não se alteram ao longo da obra. 

Depois desses tipos apontados acima, surgiram duas outras formas romanescas, o 

romance de formação no século XVIII e o romance realista do século XIX, sendo a diferença 

entre eles bem sutil, afirma o russo, e, por isso, tão complexo de separá-los.  

Ao estudar o Bildungsroman, Bakhtin dividiu-o em cinco tipos: 1º: o romance cíclico 

(caráter muda conforme os anos passam – formação puramente articulada sobre a idade); 2º: o 

desenvolvimento típico (o jovem idealista transforma-se em um adulto sóbrio – aqui o mundo 

é como experiência, escola para que todos os homens aprendam); 3º: o biográfico (retrato das 

fases da vida do herói, sua vida muda, mas ele não); 4º: o pedagógico (relacionado à obra de 

Rosseau, Emílio, no qual a personagem recebe uma formação educacional, escolar);  e 5º: é o 

último e refere-se ao romance de formação no qual a obra de Goethe é o exemplo mais puro: 

neste caso, homem e realidade histórica evoluem, transformam-se, possuem devir.  

Os dois primeiros tipos de desenvolvem no tempo cíclico, em que o curso do tempo, 

revelado acima de tudo na natureza (movimento do sol, estações do ano, canto dos galos etc.), 

está totalmente ligado aos respectivos momentos da vida humana, dos costumes, das suas 

atividades. No terceiro tipo, temos o tempo biográfico, já apresentado anteriormente. O tempo 

no tipo pedagógico não foi mencionado por Bakthin. No quinto, temos o tempo histórico 

real, de caráter profundamente cronotópico, ligado ao tempo (cronos) e ao espaço (topos) de 

determinada época, com todas as correlações históricas ali presentes: "vestígios essenciais das 

mãos e da inteligência do homem, que mudam a natureza, e o reflexo inverso da atividade do 

homem e de tudo o que ele criou sobre os seus costumes e concepções" (BAKHTIN, 2011, 

p.233). O tempo histórico é definido nos manuais de história como aquele que está 
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relacionado às mudanças nas sociedades humanas, tendo como agente o homem, o qual 

provoca essas mudanças sociais ao mesmo tempo em que é mudado por ela. 

Nos quatro primeiros tipos, a formação do homem, segundo Bakhtin, “se operava contra 

o pano de fundo imóvel de um mundo já concluído e, no essencial, totalmente estável” 

(BAKHTIN, 2011, p.239). Em todos eles, o mundo não possuía devir, é apenas elemento 

imutável e estável: 

 

O homem se formava, se desenvolvia, mudava, no interior de uma época. O que 
esse mundo concreto e estável esperava do homem em sua atualidade era que este 
se adaptasse, conhecesse as leis da vida e se submetesse a elas. Era o homem que se 
formava e não o mundo: o mundo, pelo contrário, servia de ponto de referência para 
o homem em desenvolvimento. A evolução do homem era por assim dizer assunto 
pessoal seu, e os frutos dessa evolução pertenciam á sua biografia privada; no 
mundo nada mudava. A própria noção de um mundo servindo de experiência, de 
escola era muito produtiva no romance de educação [...]. Ainda assim o mundo, 
mesmo quando concebido como experiência e escola, continuava a ser um dado 
preestabelecido, imutável, que só mudava graças ao processo de investigação de 
quem o estudava [...]. (BAKHTIN, 2011, p.240) 
 

 Já no quinto tipo, a formação do homem se desenvolve de outra forma: 

 

O homem se forma ao mesmo tempo que o mundo, reflete em si mesmo a formação 
histórica do mundo. O homem já não se situa no interior de uma época, mas na 
fronteira de duas épocas, no ponto de passagem de uma época para outra. Essa 
passagem efetua-se nele e através dele. Ele é obrigado a tornar-se um novo homem, 
ainda inédito. (BAKHTIN, grifo do autor, 2011, p.240) 
 

O que diferencia as quatro primeiras formas de romance de formação da quinta, 

apontadas por Bakhtin, é exatamente o fato do indivíduo e do mundo estarem passando pelo 

processo de transformação. Os Anos de aprendizado, de Goethe, por retratar um momento 

histórico em transformação, foi inserido por Bakhtin no quinto tipo de romance de formação. 

O espaço no qual Meister vive suas experiências se encontra na “fronteira de duas épocas”, ou 

seja, em período conflituoso, de mudança e de transformação. A obra de Döblin, Berlin 

Alexanderplatz, por exemplo, mostra o mundo do entreguerras, em que aspectos sociais (de 

classe), políticos (força comunista, construção e propagação das ideias fascistas etc.), 

econômicos (miséria e destruição após a guerra) estão em constante mudança. 

Sobre a relação indiscutível da realidade histórica na constituição da Bildung, Bakhtin 

também pensava que: 
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Nele [nesse quinto tipo] a evolução do homem é indissolúvel da evolução histórica. 
A formação do homem efetua-se no tempo histórico real, necessário, com seu 
futuro,com seu caráter profundamente cronotópico. O homem se forma ao mesmo 
tempo que o mundo, reflete em si mesmo a formação história do mundo. Ele é 
obrigado a transformar-se em um novo tipo de homem, ainda inédito. A imagem do 
homem e devir perde seu caráter privado e desemboca na esfera espaçosa da 
existência histórica. (BAKHTIN,1992, p. 239-240) 
 

Com essas palavras, percebemos que o romance de formação se reveste de cunho 

tipicamente realista, vinculado a concepções históricas, literárias e culturais alemãs. O próprio 

Bakthin chama essa quinta forma de romance de formação de tipo realista, exatamente por 

apresentar o tempo histórico real. Tal aspecto o aproxima do romance realista do século XIX, 

cujo tempo histórico é bem marcado. A diferença entre eles, por sua vez, é bem sutil e se 

resume à estruturação da imagem da personagem. No romance de formação, a personagem e o 

mundo possuem devir, não são estáticos. Já o protagonista do romance realista não se 

modifica durante a narrativa, pelo contrário, permanece estático, o que muda é a sua vida, o 

seu destino e não a sua consciência, como ocorre, por exemplo, em Madame Bovary, de 

Flaubert.   

O mundo, no romance realista, apresenta-se, portanto, fechado, estático, pronto; não 

possui, como no Bildungsroman, significação viva, modificando-se, assim, no mesmo 

momento em que o homem está se formando, possibilitando, dessa forma, que as suas 

modificações se reflitam também na personagem. Bakhtin declara sem deixar dúvidas que, 

nos outros tipos de romance, realistas, de viagem, biográficos entre outros, "a personagem é 

uma grandeza constante [...], todas as demais grandezas - o ambiente espacial, a posição 

social, a fortuna, em suma, todos os elementos da vida e do destino da personagem - podem 

ser grandezas variáveis" (BAKHTIN, 2011, p.219, grifo do autor). 

O problema em analisar um romance de formação e consequentemente a imagem da 

personagem nessa forma de romance está, como já dito, atrelada ao seu caráter heterogêneo, 

pois temos tanto obras em que o enredo se concentra totalmente no processo de formação da 

personagem, como no caso de Meister, quanto enredos em que há o elemento de 

desenvolvimento e de formação da personagem, mas que não se restringem totalmente a isso, 

como o caso de Fontamara (a obra gira em torno do autoritarismo do governo, da miséria dos 

camponeses do sul, da separação e do ódio entre as classes pobres do Norte e do Sul da Itália 

alimentado pelo Estado, do fascismo). No meio de todo esse pano de fundo social e político, 

Berardo, principalmente no final do romance, em Roma, preso junto a um antifascista, 

começa a repensar, após todas as suas experiências, a conversa sobre a união entre os pobres 
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do Sul e do Norte da Itália. A obra em sua totalidade não se concentra na formação de 

Berardo.  

Além do enredo e da estruturação temporal, outros aspectos são diferentes dependendo 

do romance de formação: a construção do caráter do herói, uns já marcadamente complexos, 

outros que se mostram complexos gradualmente; o modo como o interior da personagem se 

apresenta na obra pode ser diferente, pode surgir ao longo da obra, ou em um momento 

determinado dela, pode ser apresentada pela boca e pensamentos da personagem ou do 

narrador, de outras personagens ou por meio de cartas, entre outros documentos. A formação 

pode resultar na integração da personagem (Franz, no romance Berlin Alexandepltaz, de 

Doblin, e Meister, na obra paradigma goethiana), na sua morte (Berardo). 

Dessa maneira, como se percebeu pela divisão do romance de formação feita por 

Bakhtin em cinco tipos, há muitas formas de se construir esse tipo de romance, o que o torna 

mais intrigante. Dessa forma, percebe-se que o foco está na imagem variável da personagem, 

no seu desenvolvimento e formação que pode ser pessoal, intelectual, político, social, artístico 

etc. Independente se o tempo é histórico real, ou biográfico ou cíclico; se o enredo gira 

totalmente na formação ou não, esses são elementos que vão marcar as diferenças entre eles. 

A interseção será a variabilidade da personagem, mesmo que a construção de sua imagem, a 

relação entre seu interior e exterior, suas experiências, sexo, idade, classe social, época entre 

outros elementos que compõem sua totalidade na obra sejam diferentes. O ponto é: como essa 

imagem variável se apresenta na obra? Como a mudança torna-se concreta na obra? Essa 

pergunta foi respondida após a análise dos corpora da tese, momento em que nos ativemos a 

acompanhar a personagem e traçarmos essa imagem.   

Tendo como referência do tipo realista de formação a obra de Goethe, Bakhtin 

desenvolveu o capítulo O tempo e o espaço nas obras de Goethe. Nesse capítulo, observa a 

maneira como Goethe via o tempo e o espaço, não como um fundo imóvel e acabado, mas 

como um todo em formação. Ele possuía a capacidade de "ler os indícios do curso do tempo" 

(BAKHTIN, 2011, p.225) e isso influenciava a sua atividade estética. Em detrimento disso, 

foi considerado por Bakhtin como aquele que atingiu um dos pontos culminantes da visão do 

tempo histórico na literatura, pois conseguiu relacionar as contradições socioeconômicas aos 

indícios visíveis das manifestações humanas. O século XVIII se revela, segundo Bakhtin, 

como a época do "despertar do sentimento do tempo" e Goethe, como herdeiro direto da 

época Iluminista, concluiu essa visão artística do tempo histórico. 
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Primeiro ponto da percepção de Goethe é sua cultura do olhar, tudo que era possível ver 

era considerado essencial. Ele criticava as palavras que não tinham como pano de fundo 

experiências visíveis. Utilizar a palavra Veneza sem tê-la visto e conhecido, seria para ele 

usar um palavra vazia. Interessante lembrar que Italo Calvino, quase dois séculos depois, 

criticou L'antimonio de Sciascia por não ter ele vivido a Guerra Civil Espanhola; como 

poderia, portanto, o siciliano levar para a literatura esse tempo histórico real (termo e conceito 

cunhado por Bakthin) se não o conhecia como experiência visível? Para Goethe, todos os 

conceitos e ideias mais complexos e importantes sempre podem ser representados. Ele, 

inclusive, desenvolveu uma série de desenhos e esquemas para traçar conceitos sobre a 

natureza, a arte e os costumes.  

Além de acreditar que o invisível não existia, acreditava também que não existia nada 

pronto e imóvel. Tudo estava em processo de transformação e, quando olhava ao seu redor, 

enxergava nas coisas a diversidade dos tempos, as mudanças, o movimento e 

desenvolvimento do mundo: "para ele, a atualidade - tanto na natureza quanto na vida humana 

- se manifesta como uma essencial diversidade ou de tempos: como remanescentes ou 

relíquias dos diferentes graus e formações do passado e como embriões de um futuro mais ou 

menos distante" (BAKHTIN, 2011, p.229).  

Goethe lutava pela introdução da ideia de formação nas ciências naturais. Para ele, "o 

olho que vê" procura e encontra em toda parte o tempo (desenvolvimento, formação e 

história). Ele possuía habilidade para perceber o tempo no espaço e na vida humana. Sabia, 

por exemplo, reconhecer a idade das árvores, enxergar as épocas e as idades. Toda essa 

habilidade foi importante para que ele desenvolvesse em suas obras (tratamos aqui 

especialmente de Meister) o movimento da personagem no tempo histórico real, inseparável 

da "ambiência natural e de todo um conjunto de objetos criados pelo homem e 

substancialmente vinculados a essa ambiência natural" (BAKHTIN, 2011, p.233). Exemplo 

prático disso foi a percepção de Goethe quando, ao passar pela cidade Pirmont, observou que 

ali tivera um excelente prefeito, pois notou o "vestígio de uma vontade humana única que 

agia de modo planejado, e pela idade das árvores, [...] percebeu o tempo que essa força ativa 

foi realizada de forma planejada" (BAKHTIN, 2011, p.233, grifo do autor).  

O espaço, portanto, apresenta-se a Goethe não como algo estático, mas como essencial e 

vivo, marcado pelas forças que ali agiram e agem, visíveis ao olhar de quem atento observa a 

viva realidade que lhe circunda. Não é difícil de entender o porquê de ele detestar a paixão 
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que, na sua época, nutria-se pela natureza selvagem; ele buscava no espaço as marcas 

deixadas pelo homem, o que seria impossível fazer ao observar a natureza primitiva. Para ele, 

o passado possuía uma relação essencial com o presente, determinante para o 

desenvolvimento contínuo das coisas: "o espaço terrestre e a história humana são inseparáveis 

entre si na visão concreta integral de Goethe. É isso que na sua obra torna o tempo histórico 

tão denso e materializado e o espaço tão humanamente compreendido e intensivo" 

(BAKHTIN, 2011, p.242). Para ele, tudo (aqui tudo mesmo, desde uma ideia a uma pedra 

num riacho) levava em si a marca do tempo. 

É indiscutível a importância desse pensamento e dessa percepção de mundo de Goethe 

para o surgimento do romance de formação. A relação do tempo com as coisas visíveis 

(personagens, lugares, natureza, objetos etc.) e a ideia de que passado e presente precisam 

dialogar possibilitou a construção de um tipo de romance que pudesse colocar em evidência o 

movimento do homem e do mundo em processo de transformação. Por mais que tenhamos 

romances de formação cujo tempo não é o histórico real, a transformação do homem, seu 

movimento e desenvolvimento em um tempo e um espaço delimitado também trazem a 

possibilidade ao contemplador de perceber o homem em suas diversas experiências, 

transformando-se, percepção essa que nós seres humanos não conseguimos captar em nossa 

própria existência. Quando isso acontece, de modo isolado, ocorre ao refletirmos sobre 

determinadas atitudes e pensamentos do nosso passado que mudaram com o tempo. Na 

literatura, esse processo torna-se vivo, integral, e podemos acompanhá-lo em todas as suas 

fases e pormenores.  
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3 CANDIDO E CALOGERO NOS CAMINHOS DA FORMAÇÃO 

 
Ser significa ser para o outro, 

E, através dele, para si. 
 

Mikhail Bakhtin 

  

Para analisar a formação dos protagonistas do romance Candido e do conto 

L’antimonio de maneira a contrastar a estruturação de ambas as personagens dentro do texto 

literário às teorias sobre esse subgênero narrativo, esse capítulo foi dividido em itens que 

abordarão cada tópico essencial da Bildug em diálogo com a construção dessas personagens, 

suas semelhanças e diferenças. Para tanto, será necessário mencionar inúmeras passagens das 

duas obras. 

 

As origens obscuras 
 
 

 Na obra O romance de formação alemão (1989), Jürgen Jacobs reuniu uma série de 

características existentes nos romances de formação que os diferenciasse dos outros tipos de 

romance. Para desenvolver tal pesquisa, o teórico alemão debruçou-se na estruturação do 

enredo a fim de observar a sua ligação com as mudanças sofridas pela personagem. Jacobs 

descobriu que era comum a personagem em formação ter problemas com sua origem. Nesse 

ponto, Candido é um bom exemplo. Logo no primeiro capítulo do livro, intitulado Do lugar e 

da noite em que nasceu Candido Munafò e da razão pela qual recebeu este nome, o narrador 

revela a origem conturbada do protagonista: "Candido Munafò nasceu em uma gruta vasta e 

profunda aos pés de uma colina de oliveiras na noite de 9 para 10 de julho de 1943" 

(SCIASCIA, 1977, p. 3, tradução nossa). Essa não é uma data qualquer, representa um 

conhecido fato histórico: a invasão dos aliados na Sicília para derrubar o fascismo e as tropas 

nazistas. Além disso, temos o nascimento incomum em uma gruta, cuja representação pode 

nos levar à alegoria da caverna de Platão, apesar de, nesse primeiro momento, nenhum 

pensamento ou questão filosófica ser suscitado com o nascimento de Candido em uma gruta; 

com o caminhar de sua formação, esse quadro muda. 
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 Embora a descrição do narrador em terceira pessoa citada anteriormente dê a 

impressão de que o nascimento em uma gruta fora algo romântico, “aos pés de oliveiras”; na 

verdade, não foi. Naquele momento, Candido era um bebê que estava prestes a morrer na 

barriga da mãe metralhado por aviões americanos. Seus pais conseguiram livrar-se da 

tragédia, refugiando-se em uma gruta, local escuro, escondido dos fascistas, dos americanos e 

da guerra.  

O narrador, de acordo com os estudos bakthinianos, assim como as personagens, são 

centros de valor, seres que valoram o mundo e tudo o que está ao seu redor no romance. 

Sabemos como foi o nascimento de Candido (sofrido ou não, por exemplo) pelo julgamento, 

pela percepção e pelo valor atribuído pelo narrador e pelas personagens.  São elas que nos 

revelam se determinado objeto é grande, é feio, é bonito etc. São elas que atribuem valor ao 

ambiente, ao outro, a si mesmas no texto literário. É pelo olhar delas que o leitor adentra no 

mundo da narrativa.  Ainda no primeiro parágrafo do romance, o narrador usa o adjetivo fácil 

para dar a sua opinião sobre o nascer em uma gruta; de forma irônica, afirma: "nada mais fácil 

do que nascer em uma gruta ou em um estábulo naquele verão e especialmente naquela noite: 

na Sicília invadida pela sétima armada americana do general Patton, pela oitava britânica do 

general Montgomery, pela divisão alemã Hermann Goering, de um pequeno, quase 

desaparecido, regimento italiano" (SCIASCIA, 1977, p.3, tradução nossa). O uso da ironia 

nesse caso pode ser questionado, uma vez que o uso do adjetivo também possa ser 

interpretado como o fato de estar em uma gruta protegido das balas de Aliados e de fascistas 

tenha sido mais fácil do que se tivesse exposto a elas. A descrição dos acontecimentos 

daquele dia e daquela noite, no entanto, revelam o drama vivido pelas personagens até 

chegarem à gruta, em que o adjetivo fácil não se encaixa. 

A narrativa volta no tempo até às quatro da tarde do dia 9 de julho de 1943, quando as 

explosões foram iniciadas. Candido nascera à noite, a hora exata não é mencionada. Francisco 

Maria Munafò, pai de Candido, estava perto de uma estação ferroviária, indo a Palermo, onde, 

no dia seguinte, em Assis, tinha de provar a inocência de um assassino. A imagem de Munafó 

é negativa por parte do narrador e ser advogado é uma delas, por isso a repetição; e agora a 

menção de que iria defender um assassino. Vale aqui mencionar o julgamento negativo que 

Sciascia possuía dos advogados. Suas experiências pessoais, destacadas no primeiro capítulo, 

deixam claras as razões desse julgamento, pois considerava que muitos deles usavam a justiça 

para enriquecer e se beneficiar.  
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A estação em que estava Munafò fora bombardeada e ele só chegara a sua casa às seis 

da tarde. As mulheres estavam rezando, ele rezou também; pegaram os objetos de valor 

(roupas, joias, dinheiro, documentos) e fugiram para o campo junto com uma centena de 

outras pessoas. Encontraram carros de militares italianos que não queriam ajudá-los; as 

mulheres enfurecidas eram muitas e ameaçavam os soldados. Por estarem em minoria, deram 

ordem que subissem e partissem. Depois de andarem 20 quilômetros, foram metralhados por 

aviões americanos. A imagem que o narrador constrói é bela e terrível: "reluziam no 

crepúsculo e era bonito olhá-los voar como se fossem alcançar a terra. Só que possuíam 

metralhadoras que disparavam" (SCIASCIA, 1977, p.7, tradução nossa). Esse contraste é 

esplêndido; a beleza do poder, do grande, da máquina; do voo; e a devastação, a morte, os 

tiros de metralhadora. Quatro horas depois nasce Candido. 

Na continuidade da descrição do nascimento de Candido, o narrador, ainda irônico, diz 

não considerar nenhum sinal de algo sobrenatural ou de prenúncio com o nascimento do 

jovem dentro de uma gruta localizada em Serradifalco (leste da Sicília, província de 

Catalnissetta, serra cheia de vinhedos e vários tipos de aves), local possuidor de uma lenda 

que dizia que, no alto das rochas, habitavam grandes falcões, velozes e violentos, por isso o 

nome Serra dos Falcões.  Possivelmente Sciascia utilizou esse local para o nascimento de 

Candido com o intuito de mesclar lendas populares com fatos reais. Para dar o tom irônico à 

afirmação, ele usa as expressões "niente di più" (nada de mais...); "nessun segno" (nenhum 

sinal de). Logo em seguida, o narrador continua dizendo que “menos ainda pelo fato do céu 

estar iluminado de foguetes avermelhados agora em chamas que possuíam o som de um vasto 

gorjear metálico”. Essa descrição, assim como a do parágrafo anterior, é esteticamente 

profunda e inquietante, pois temos o uso da sinestesia para misturar o belo, palavras da 

natureza, céu, gorjear, aves, com palavras de guerra e de morte, metálico, foguetes, chamas; e 

assim descrever o ambiente contrastante e a origem excepcional de Candido.  

Sem dúvida, o nascimento de Candido revela-se como acontecimento incomum, um 

sinal de algo maior, de um ser marcado para ser diferente. O próprio narrador afirma que 

aquele nascimento tinha sido indicado pelo destino, ou seja, pelos acontecimentos na Sicília e 

na Itália.  

Além do nascimento dramático de Candido, a dúvida de seu pai sobre sua paternidade 

é também algo que problematiza a origem de Candido. Pouco depois do seu nascimento, seus 
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pais se separaram, e sua mãe, Maria Grazia, interessa-se por um americano e com ele vai 

morar na América. Tal iniciativa criou certa paranoia em Munafò, que passou a achar o novo 

companheiro de sua mulher muito parecido com Candido, o que o levou a duvidar da 

fidelidade da mulher e da paternidade do filho. O narrador, todavia, deixa claro ao leitor que 

essa dúvida era fruto da imaginação perturbada de Munafò e de que Maria Grazia não o teria 

traído, apenas cansado de um casamento sem amor. 

Diferente do romance Candido, na obra L’antimonio, a narrativa já começa com 

Calogero em meio à guerra civil espanhola. Sobre sua origem, temos as seguintes 

informações: era, diferente de Candido, de família pobre, seu pai era minerador e sua mãe 

auxiliar de limpeza; não há nada de extraordinário nem de duvidoso em sua origem, fase de 

sua vida pouco comentada na trama. Jacobs sinalizou que o romance de formação é um 

subgênero flexível e que essas características são típicas de muitos romances, não 

necessariamente presentes em todas as obras.  

Por se ater à experiência da guerra e depois ao seu retorno à sua terra natal, e ser esse 

tempo/espaço o cerne para a formação de Calogero, outras fases de sua vida, como o 

nascimento, a infância e a adolescência não são articulados no enredo, o que não significa que 

em detrimento disso, não haja a formação em L’antimonio, só significa que não há formação 

do tipo biográfico, como expôs Bakhtin em Estética da Criação Verbal. O próprio Jacobs 

aponta outras experiências presentes no enredo comuns nos romances de formação, como, por 

exemplo, a realização de viagens, a vivência de cenas chocantes ou de experiências 

assustadoras, como o caso da guerra, o envolvimento em casos de injustiça entre outras 

situações problemáticas, tais como: 

 a separação em relação à casa paterna, a atuação de mentores e de instituições 
educacionais, o encontro com a esfera da arte, experiências intelectuais eróticas [...], 
experiência em um campo profissional e eventualmente contato com a vida pública, 
política. (JACOBS apud MAAS, 1989, p.37)  

 

Esses percalços seriam o combustível para o estranhamento e o posterior 

questionamento e mudança do ser ficcional. Calogero vive a experiência da guerra, Candido 

não.  

O conflito gerado por problemas na origem apenas se torna elemento importante para a 

formação da personagem em duas situações: i. a personagem questiona essa origem, vive em 

diálogo com seu passado, e esse diálogo criativo entre presente e passado a faz amadurecer; ii. 
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o problema com a origem geralmente se relaciona com conflitos familiares, o que 

desestabiliza a vida blasé da personagem e a movimenta a romper com seus pais e dali estar 

disponível para sair de sua zona de conforto e viver experiências que a insiram no ponto de 

transformação de si e do mundo. Um ser estático, que não age e se movimenta, não pode viver 

a formação, isso já concluiu Lukács em sua obra Teoria do Romance: “Essa interioridade é, 

portanto, por um lado, um idealismo alargado e, por consequência, suavizado, tornado mais 

flexível e mais concreto, e, por outro lado, um alargamento da alma que aspira a viver não na 

contemplação, mas na acção, exercendo uma influência eficaz sobre a realidade" (LUKÁCS, 

s.d, p.142). 

A essa perspectiva, podemos acrescentar os estudos de Franco Moretti, cuja pesquisa 

conclui que os romances de formação ingleses, como Tom Jones e David Copperfield, por 

exemplo, atribuem um valor emblemático à juventude, sendo ela ponto de retorno para as 

confirmações dos questionamentos feitos em idade mais avançada da personagem, como se a 

inocência da juventude revelasse verdades que se perdem pelo caminho e são resgatadas após 

a formação; como se Dickens “quisesse salvar [...] o mesmo David, e aquela verdade da visão 

infantil que age como fundamento ético-hermenêutico de todo o romance” (MORETTI, 1999, 

p.205). Haverá, no entanto, casos em que a personagem confrontará suas percepções em fases 

mais avançadas daquelas da infância, revendo-as e questionando-as. Caso, por exemplo, de 

Candide, de Voltaire, que, na sua infância, ouvia seu preceptor defender as ideias de Leibniz 

sobre viver no “melhor dos mundos”. As experiências em fase adulta de Candide o fazem 

perceber que aquelas palavras que faziam sentido em sua infância não condiziam com as 

experiências vividas por ele, e, por isso, abandona-as. 

Podemos afirmar que Candido está dentro da perspectiva de estudo de Moretti sobre 

os romances ingleses, pois sua formação o leva a resgatar aquele menino livre, amante das 

pinturas do teto da casa, sem nenhuma ligação afetiva com os pais, cuja verdade e beleza da 

vida estão para ele nas coisas simples da vida, e não mais em um partido ou figura masculina. 

Sua formação corrobora, portanto, essa percepção infantil.  
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A simbologia do nome das personagens 

 

O nome Candido, no Dicionário de Nomes Próprios, significa “branco, brilhante, 

radiante, resplandecente, e por extensão é atribuído também o significado de puro, ingênuo, 

inocente”. Calogero, na tradição siciliana, é o nome do Santo Calogero, considerado na 

religião católica como envangelizador da Sicília, cujo intuito era libertar os sicilianos das 

crenças pagãs e dos demônios. Além disso, acredita-se ser um visionário, que profetizou a 

morte do rei Teodorico em 526 entre outras visões, indo, em virtude disso, morar em cavernas 

e grutas. Tanto a simbologia do nome Candido como a menção religiosa do nome Calogero 

remetem ao caráter inocente e ingênuo das personagens, cuja visão ainda imatura e simples 

dará vida, após a formação, a uma visão mais madura e desenvolvida.  

Sciascia possuía essa ideia da simplicidade das coisas e da complexidade que o 

homem dá a elas. Era um tema que aparece em Candido; Traina, no entanto explica que essa 

ideia não é original de Sciascia, veio do discurso do escritor Massimo Bontempelli (apud 

TRAINA, 1994, p.32)  em homenagem a Pirandello em 1937. No discurso, a "alma cândida" 

é considerada como algo raro, difícil de ser encontrado: "são aqueles que possuem no 

nascimento a natureza simplificada que outros não alcançarão, senão por atenta busca ao 

longo da vida". Sobre o caráter de Candido advindo do nome e do nascimento, Bontempelli 

afirma que as almas cândidas são incapazes de aceitar o juízo dos outros e os fazê-los seus. A 

alma cândida, ao observar o mundo, vê-lo do seu modo [...], com linguagem própria e 

simples. [...] O efeito imediato dessa candura é a sinceridade [...] vai a fundo nas coisas até 

questionar elementos considerados imutáveis" (BOTEMPELLI apud TRAINA, 1994, p.32). 

Candido é o retrato dessa imagem cândida pensada por Bontempelli e isso o impele à 

formação. Seu caráter, que vê o bem como sinônimo da verdade, independente das dores que 

ela cause, é sua maior marca. Cândido, assim como seu nome e assim como Sciascia, ama a 

verdade e não tem medo dela. Essa busca fará o protagonista movimentar-se, duvidar, 

questionar, não aceitar dogmas e verdade estabelecidas, e isso o lançará à formação. 

No conto, a personagem faz menção ao santo Calogero, ligando o culto ao santo às 

práticas religiosas de sua terra natal, onde festas e procissões religiosas eram muito comuns, 

acontecimento esse que será questionado por Calogero em seu processo de formação ainda na 

guerra e depois quando retorna a sua casa. A personagem lembrava-se de como seus 
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conterrâneos agiam, andando em mulas cheias de trigo para dar em oferenda às igrejas em 

agradecimento pela chuva, pelas crianças curadas dos vermes; mas quantas crianças, em 

contrapartida, morrem; quanta chuva não cai: "mas para a nossa fé só as coisas boas contam" 

(SCIASCIA, 2009, p.182, tradução nossa). Os questionamentos sobre religião contrapõem-se 

à forte crença religiosa de sua família e de sua cidade, sendo seu nome, inclusive, símbolo 

disso, uma Sicília amarrada pela religião. Calogero questiona isso. 

No caso de Candido, se tivesse nascido antes da invasão dos Aliados, o seu nome seria 

Bruno, nome do filho de Mussolini, aviador da Força Aérea Italiana, morto aos 23 anos em 

um acidente de avião. O narrador diz que Bruno morava no coração de todos os italianos, 

inclusive dos pais de Candido e de seu avô que combateu na Etiopia e na Espanha; mas, em 

virtude de reumatismos, não combatera na Segunda Guerra. Por ter nascido depois do 

bombardeio, os seus pais escolheram o nome Candido, nome escolhido "pelo pai [quase] 

automaticamente, quase surrealmente, aceito pela senhora Maria Graça não por motivos 

nobres como aqueles que levaram inicialmente ao nome Bruno" (SCIASCIA, 1977, p. 4, 

tradução nossa).  

Após passar por um bombardeio na estação de trem, Munafò caiu no chão e ficou 

tomado por um pó branco. Em meio a um momento de loucura, começou a repetir a palavra 

candido. E com essa repetição, retomou a consciência de quem era, onde estava, daquilo que 

tinha acontecido. Não foi, portanto, por acaso, que escolheu o nome Candido para seu filho. 

Tal nome relacionava-se àquele momento de loucura e de retorno; de retomada da sua 

consciência. Aquela palavra significava para ele renascer; simbolizava aquele pó branco no 

qual estava envolto, como o significado da palavra candido, branco brilhante.  

A escolha de seu nome, marca de sua identidade, mudara por motivos históricos e tal 

mudança não gerou orgulho nenhum em seus pais; pelo contrário, o nascimento de Candido 

marcava o fim de um regime aclamado por muitos italianos, o seu fim significava a derrota, a 

vergonha de uma guerra perdida. Candido, pelas palavras do narrador, nasceu no dia errado, 

no meio de uma desgraça para a família, de uma destruição para a Itália, para o fascismo e 

para os ideais idolatrados por aquela família naquele momento. Seu nome representava o 

novo: "como uma página em branco, o nome Candido: sobre o qual, acabado o fascismo, era 

necessário começar a escrever uma vida nova" (SCIASCIA, 1977, p.4, tradução nossa). Vida 

nova para o próprio escritor, cujo desafio foi dar novos contornos ao jovem Candido, tanto 
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pelo que expressa a própria narrativa sobre seu nascimento, como por ser o romance uma 

releitura de Candide, de Voltaire. Candido não é Candide, e esse foi um dos grandes desafios 

de Sciascia, dar a Candido identidade própria. Há passagens do romance italiano em que há 

direta menção a Candide, como no trecho abaixo quando o narrador deixa claro que o título da 

obra voltaireana nem passara na cabeça dos pais de Candido e os critica por essa 

demonstração de ignorância.  

a existência de um livro intitulado com aquele nome, de um personagem que vagava 
nas guerras entre avaros e búlgaros, entre jesuítas e o reino da Espanha, era 
perfeitamente ignorada pelo advogado Francesco Maria Munafò; nem mesmo a 
existência de Francesco Maria Arouet (nome de Voltaire), que daquele personagem 
era o criador. (SCIASCIA, 1977, p.4, tradução nossa)   

O narrador, nesse trecho e nos subsequentes sobre o romance de Voltaire, aponta 

claramente os defeitos e incoerências das personagens a partir de suas próprias concepções. 

Quando ele aborda o não conhecimento da obra de Voltaire por parte de Munafò e de sua 

mulher, faz clara crítica a esse afastamento de ambos da esfera literária: "Como então ambos 

atravessaram o ginásio, o ensino médio e a universidade sem nunca terem escutado falar em 

Voltaire e em Candide não é de se admirar: ainda acontece" (SCIASCIA, 1977, p.4, tradução 

nossa). O narrador fala, nessa passagem, diretamente com o leitor; e, de certa maneira, cobra 

dele essa leitura; "isso ainda acontece". Provavelmente muitos leitores de Candido não sabem 

da existência de Candide. Tal correlação explícita entre as obras é um convite implícito ao 

leitor.   

 

 

Questão familiar 

  

Entre as experiências comuns em romances de formação citadas por Jacobs está a 

ruptura paterna ou problemas familiares. Bakhtin, ao tratar da construção do interior da 

personagem na literatura, salientou que a forma como a sua própria vida transparece a ele é 

diferente da forma como a vida do outro lhe transparece. Podemos citar como exemplo a 

morte. O medo de minha morte é diferente do medo da morte do outro, pois, com a morte do 

outro, vivencio a perda, preciso estar no mundo sem o outro. A morte do eu não o faz separar-

se de si mesmo, mas a morte do outro sim: "em minha vida, pessoas nascem, passam e 
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morrem, e a vida-morte delas é frequentemente o acontecimento mais importante de minha 

vida, que lhe determina a existência" (BAKHTIN, 1992, p.96). A percepção que se tem do 

outro, a memória que também tenho do outro é diferente daquela que tenho de mim mesmo, a 

do outro é construída de forma semelhante a realizada pelo autor-contemplador (nome dado 

ao leitor por Bakhtin) que observa a personagem e a completa. No movimento em que penetra 

no outro, o homem alcança um significado "formalmente organizativo" da existência do 

outro, algo que não consegue realizar consigo mesmo. Em linhas gerais, o homem pode ser 

considerado uma equação do eu e do outro. 

Esse entendimento do teórico russo destaca que a formação da consciência de si e a 

estruturação da existência da personagem estão diretamente atreladas a sua vivência do outro. 

Não foi por acaso que Bakhtin e outros teóricos da literatura, como Antonio Candido, tenham 

observado a importância da percepção e da relação da personagem com outras personagens na 

obra, pois, nesse vivenciamento da fronteira espacial e temporal do outro, a personagem 

estrutura e forma a si mesma. Por isso, a maneira como Candido e Calogero se veem e se 

relacionam com as primeiras pessoas com as quais eles têm contato em sua vida, sua família, 

são de suma importância para a formação da personagem dentro do texto literário. 

Em Candido, a primeira fase da vida é explorada no texto, o que, como já salientado, 

não ocorre em L’antimonio. No conto, entretanto, temos a percepção de Calogero sobre sua 

mãe e seus familiares, visão essa estruturada por um ser em formação, que questiona o 

comportamento dessas outras personagens. Comecemos por Candido. 

  Após o nascimento de Candido, no capítulo Como o advogado Munafò começou a 

duvidar de ser o pai de Candido; e os problemas que isso acarretou, temos a imagem da mãe 

de Candido construída pelo narrador, por seu marido e por suas amigas. Tanto Munafò como 

suas amigas perceberam algo diferente em Maria Graça, o marido dizia ter sua esposa se 

tornado "outra pessoa". Já as amigas a consideravam "mais dura nas ideias e nos sentimentos, 

mais irritável e mais irritante, mais venenosa no falar e mais distraída no escutar" 

(SCIASCIA, 1977, p.8, tradução nossa). Na opinião dos amigos, ela estava mais bonita. Até 

essas percepções, nada tinha sido pronunciado sobre Maria Grazia. Sabíamos que era a mãe 

de Candido, das dificuldades do nascimento, mas nada do temperamento e dos pensamentos. 

O narrador destaca, nesse capítulo, a mudança da mãe de Candido. Temos aqui três centros de 

valor: o marido, cuja beleza provavelmente remetia aos cuidados que a mulher estava tendo 

consigo mesma, um dos motivos de atribuir o adjetivo diferente a ela; suas amigas que, ao 
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contrário, atribuíam a essa vaidade de Maria Graça algo irritante; e os amigos que não 

enxergavam essa mudança de forma negativa, mas positiva, pois ela estava mais bonita. 

Essa mudança de Maria Grazia era real e iniciou o distanciamento entre marido e 

mulher, fato importante para os primeiros anos de vida do jovem protagonista. A intenção 

inicial de Maria Graça era ajudar seu pai no novo mundo não mais fascista que se formava, 

retirá-lo da depressão e do medo de represálias após o fim do regime que tanto idolatrava. 

Nesse impulso por ajudá-lo, conhece o militar americano que a fará abandonar filho e marido 

e partir para a América. O narrador também valora tal conduta quando revela que "já antes do 

Natal" (Candido nasceu em julho), havia passado cinco meses e a senhora passou a ter mais 

amigos do que amigas, o que deixou o marido preocupado e de mal humor. De maneira 

negativa, ele critica o fato de ter passado pouco tempo do nascimento do filho e ela já estar 

conversando com outros homens. Apesar de criticá-la, o narrador justifica tal ato em nome da 

política e do amor por seu pai que, após o fim do fascismo, queria morrer, pois sua vida era a 

guerra e Mussolini. Maria Graça dizia que desejava retomar qualquer centelha de vida nos 

olhos de seu pai.  

O medo do general era ser deportado pelos americanos para África, como haviam feito 

com todos aqueles indicados como fascistas perigosos. Esse medo estava consumindo sua 

existência. Maria Graça arrumou um rápido modo para aquela situação não se concretizar; e 

tudo isso graças a Candido: "foi a primeira vez que, naquela família, Candido serviu para 

alguma coisa" (SCIASCIA, 1977, p.9, tradução nossa). Essa fala do narrador é muito 

importante, pois revela a pouca importância que o jovem tivera até aquele momento. Nenhum 

sentimento de nenhum dos componentes daquela família pela criança havia sido mencionado. 

Candido até esse momento não tinha serventia para nada. Passou a servir quando precisou de 

leite. Como prática da época, as mulheres não amamentavam seus filhos. Tentou vários tipos 

de leite e nenhum era aceito por Candido. Munafó teve que colocar a dignidade patriota de 

lado e ir atrás de um capitão americano para pedir-lhe ajuda. O capitão o ajudou, dando-lhe 

vários tipos de leite.  

Foi assim que involuntariamente Candido teve relação com o encontro dos amantes, 

pois, o capitão era o homem por quem sua mulher se interessaria. Não era o desejo inicial da 

mãe de Candido ter um caso extraconjugal, algo comum entre suas amigas, nem ao menos 

chegou a trair o advogado Munafó, mas abandonou, sem culpa, o casamento e o filho, fruto de 

uma relação fria e sem amor. Tanto a mãe quanto o pai não nutriam esse amor materno e 
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paterno pelo filho, o que inicialmente está relacionado com a forma como nasceu, onde e 

quando. Toda a mudança no paradigma político italiano em que Candido nascera já 

decepcionara ambos os genitores. Candido é rejeitado pela mãe que vai embora e o deixa com 

o pai, e pelo pai que o culpa por sua mãe ter conhecido o americano, além de duvidar de sua 

paternidade. Munafò tornou-se um homem amargo, ciumento e violento, cuja personalidade já 

era criticada pelo narrador por ser um advogado que defendia criminosos, e também por tratar 

desrespeitosamente sua mulher, quando a chamava de coruja (da noite) para não a chamar de 

"mulher da vida" (SCIASCIA, 1977, p.12, tradução nossa). Com essas atitudes, a separação 

veio rápido. 

Maria Grazia tinha apenas 24 anos quando decidiu separar-se e desejava amar e ser 

amada. Questionou-se sobre o amor que sentia por Candido e viu que não era tão grande. O 

drama do nascimento do filho tornava o abandono mais fácil. Ela pensava mais no pai do que 

no filho, pois sabia que para os cristãos abandonar o lar conjugal não era algo aceito. Se o 

divórcio fosse possível na Itália, ficaria ali, mas não era na década de 40. Quando o americano 

volta, a anulação do casamento já estava em andamento, eles se encontram, abraçam-se, 

beijam-se e fazem amor. Ela descobre, segundo o narrador, o que era o amor naquele 

momento.  

Logo após a descrição desse ato de amor, temos a primeira menção aos pensamentos e 

percepções do pequeno Candido (percepção essa advinda pela voz do narrador sobre aquele 

pequeno ser; ainda não temos pensamentos autônomos do próprio Candido). Ele era um 

menino quieto que se distraía a olhar a pintura do teto. Estava sozinho, literalmente, e 

permanecia calmo naquele estado.  

 O estado psicológico do advogado Munafò interferia no estado de Candido, e aqui 

temos a exemplificação daquilo que destacou Bakthin sobre a relação com outro na 

constituição interior do ser. Com a anulação em andamento, Munafó "perdia vida". Não se 

opusera à anulação, a resposta à separação não veio pela raiva, pela briga ou pela tentativa de 

atrasá-la, foi o oposto, isolou-se, seus olhos estavam sem vida, seu corpo era um pedaço de 

carne ainda pulsante. Como a esposa deixara Candido com o pai e fora embora com Amleto 

(ela dormia em conventos enquanto a papelada não saísse, exatamente para não comprometer 

o processo, afinal, ainda estava oficialmente casada com Munafò), Candido ficou com o pai 

naquele estado vegetativo, com alguém que desistira de sentir o amor seja de outra mulher, 

seja do próprio filho. Não tinha nada a oferecer a Candido. 



112 
 

Sobre a guarda, temos dois seres que fingiam perante a sociedade (tradicional e 

religiosa como a italiana), amigos, família, advogados, de "querê-lo e de não estarem 

dispostos a abrir mão dele" (SCIASCIA, 1977, p.18, tradução nossa). Nem a mãe nem o pai 

de Candido, no entanto, importavam-se com ele, estavam preocupados com suas vidas, ela em 

ir embora para a América, e ele, mergulhado na desconfiança de ter sido traído, não desejava 

mais nada, além de estar só. A guarda foi dada ao pai, como forma de punir uma mãe que 

abandona o casamento. Dentro de um país religioso como a Itália, essa era a punição para as 

mães que abandonavam seus lares para viver com outro. O narrador confirma, no entanto, que 

era mais um castigo para Munafó e um alívio e presente para a mãe não precisar levar e cuidar 

de um bebê: "O advogado Munafó, em respeito às regras e às aparências, mostrou-se feliz e 

satisfeito com a vitória; e Maria Graça, em tremendo sofrimento, por ter perdido" 

(SCIASCIA, 1977, p.19, tradução nossa). 

O avô também desprezava o menino que, por sua vez, também não gostava dele. 

Mesmo sendo desprezado por todos da família, Candido é descrito como um menino rosado, 

loiro, tranquilo e sorridente, que em seu interior não se afetava com as brigas e a falta de 

carinho dos pais: "Candido não sentia nem um pouco o ninho de espinhos em que se 

encontrava" (SCIASCIA, 1977, p. 20, tradução nossa). Era um menino calmo, quieto, que se 

divertia sozinho, permanecia feliz e tranquilo em seus pensamentos.  

O menino tinha o afeto da empregada Concetta, que não gostava do advogado, e dava 

a Candido um amor materno. Chamava-o de "meu filho", "minha joia", "meu menino Jesus". 

Candido permanecia pouco tempo a prestar atenção nas brincadeiras de Concetta e, então, 

voltava para o seu mundo. Para ela, Candido era o tipo de criança que onde o colocavam, ele 

ficava. Adaptava-se facilmente às situações, não problematizava, brigava ou contestava. 

Ficava bem onde o deixavam, não carecia de atenção, estava bem sozinho. "Ele se bastava" 

(SCIASCIA, 1977, p.20, tradução nossa).  

Além dessa descrição, outros adjetivos eram dados a ele: gentil, formal (mesmo para 

uma criança, o narrador usa esse termo). Sorridente quando era acariciado e paparicado e 

tolerante quando beliscado e repreendido. Candido, como o próprio nome pode defini-lo, era 

uma criança calma, doce, tolerante, adaptável, tranquila, não possuía caráter agressivo, 

inquieto nem exigente de atenção. 
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Nos primeiros anos de Candido e depois ao longo de sua trajetória, a falta de afeto da 

família não foi uma questão para o jovem e sua formação não está diretamente ligada a 

problemas familiares como identificou Jacobs em outros romances. Como, por exemplo, o 

próprio Meister cujos problemas com o pai o fizeram sair em viagem rumo ao seu processo de 

formação. A questão que assolará Candido e o colocará no ponto de transformação e de 

autoconhecimento será o envolvimento com a política, o que será tratado em outro subitem 

desse capítulo. Aqui vale ressaltar que a relação, principalmente com o pai e seu trabalho 

como advogado, e o avô, como ex-general fascista e sua entrada no partido Democrata-

cristão, será ponto de observação de Candido sobre conceitos de ética, verdade, política e 

religião. Dessa maneira, não é a relação pessoal e afetiva o que contará para a formação do 

protagonista, mas a observação das atitudes dos familiares para com outras pessoas e não com 

ele próprio. A ação dessas personagens no mundo exterior analisadas por Candido é o que 

determinará seus questionamentos e sua formação. 

Na relação com a empregada que, de certa maneira, ocupou o lugar materno nos 

afazeres diários com o afastamento de Maria Grazia de casa, Candido começara a refletir 

sobre questões religiosas. Durante uma missa, Candido “descobriu” que a morte era terrível 

não pelo fato do ser não existir mais, mas pelo fato de continuar existindo no discurso 

daqueles que ficaram e que agora construiriam uma imagem do sujeito após sua morte. Para 

ele, "devia ser tedioso para os mortos ver-se ainda nas recordações dos vivos, no que eles 

recordavam, sentiam e pensavam, e até naquilo que sonhavam" (SCIASCIA, 1977, p.31, 

tradução nossa). Na imaginação do menino, aquilo era terrível, uma vida de cão.  

Nesse momento, pensa na imagem de seu pai morto e tenta compreender o porquê as 

pessoas olhavam com desprezo e piedade para ele depois de sua morte. Percebera que outro 

colega que havia perdido o pai passava pela mesma situação, no entanto, o seu caso era pior. 

Descobriu que sua maneira para com os outros de se entendiar e de não se aproximar tinha 

ligação com a morte de seu pai, pois, para ele, a sua morte foi justa, visto que ele mentia, 

acobertava criminosos e ganhava dinheiro com movimentações financeiras imorais; 

pensamento que o transformava em um “monstro” para seus familiares. O olhar de desprezo e 

piedade dos outros o afastava cada vez mais. A imagem de Munafò não era de um pobre 

coitado morto pela “boca grande” do filho; para Candido, era de alguém ruim que teve a 

morte que merecia. Essa é uma das primeiras verdades ditas pelo menino.   
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A relação de Candido com a verdade é algo importantíssimo para compreender seu 

processo de formação, pois desde criança (cinco anos de idade) ele a sente como algo simples, 

que precisa ser condividida e não escondida; no entanto, ao longo de seu processo formativo, 

ele percebe que falar a verdade traz graves consequências para sua vida (morte do pai, 

rompimento com o partido, tomada de seus bens pelos familiares), o que, no entanto, não o 

levará a abandoná-la.   

Candido descobre, ao observar Concetta, seus familiares, o padre e a igreja, que a 

relação entre verdade e justiça era mais complexa do que ele imaginava. Outro assassinato 

ocorre, agora de um padre, que havia abusado e engravidado uma jovem. Um sacristão 

afirmou ter ouvido a voz de um advogado pouco antes da morte do padre, o que foi negado 

por ele. Candido diz: "as vozes quase sempre são verdadeiras"; "e as coisas são quase sempre 

simples” (SCIASCIA, 1977, p.53, tradução nossa). Descobriu-se depois que Candido estava 

certo, o advogado era pai da menina e matou por vingança o padre. 

A cidade apoiou o advogado contra o padre, pois aquele homem havia vingado a honra 

de sua família, e ficara contra a igreja. Quando o bispo descobriu que Candido e o padre 

tinham relação com a conclusão do caso, resolveu expulsar Don Antonio da posição de padre, 

justificando ser ele desprezado pelo povo após o assassinato, quando, ao contrário, a cidade 

era a favor da morte do padre sedutor. O teólogo, que fora investigar o caso para o bispo, 

disse que a verdade é bela, mas muitas vezes causa tantos danos que é melhor calá-la. É um 

claro golpe à verdade, é a revelação de que a igreja acoberta sedutores, pedófilos, padres que 

cometem delitos apenas para manter a sua imagem de puritana. Essa foi mais uma forma de 

Sciascia criticar a igreja e abordar a questão da verdade e da justiça que nem sempre é 

aclamada, e nem sempre quem dela se aproxima e defende acaba bem. Candido descobriu isso 

após sofrer esse golpe da injustiça; elemento também muito comum em narrativas de 

formação, exatamente por mostrar à personagem que o mundo é menos encantado do que se 

imagina. O cerne da formação de Candido está exatamente nesse embate entre o valor da 

verdade para ele (individual) e para o coletivo (social). 

Assim como Candido, os acontecimentos determinantes para a formação de Calogero 

não estão atrelados aos seus problemas familiares. No entanto, quando está na guerra e, 

principalmente quando retorna à sua casa e à sua família, os problemas enfrentados com seus 

familiares são relevantes para sua formação. Durante a experiência da guerra, Calogero 

percebeu incoerências e mentiras nos discursos de padres, de políticos, de militares e até de 
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pessoas simples como ele; viu com seus próprios olhos os interesses por trás de discursos 

religiosos, políticos e militares.  

 Em sua família, sua mãe é quem se destaca em suas falas e memórias, pessoa muito 

religiosa, trabalhadora e dedicada à casa. Gostava de ir à igreja confessar-se, o que para 

Calogero era terrível, uma vez que falava mais da vida dos outros, e dele próprio, do que de 

seus pecados. Essa forte ligação da mãe com a religião será rebatida por Calogero que, em 

suas conversas com Ventura, questiona a ideia que ela possuía de destino, Deus e fé. Quando 

algo bom acontecia, era Deus; quando algo ruim acontecia, como seu pai ter se queimado pelo 

antimônio, era o destino. Calogero então diz: "gostaria de fazer com que minha mãe soubesse 

que aqui na Espanha Deus e o destino possuem a mesma face" (SCIASCIA, 2009, p.182, 

tradução nossa), ou seja, os soldados clamam a Deus pela derrota e pela morte do outro. 

Quando atendidos, esse acontecimento ruim que sua mãe coloca na conta do destino, é fruto 

da escolha de Deus em ouvir aqueles que clamaram por ele. 

Na Espanha, camponeses eram mortos em nome da mesma santa que eles glorificavam 

em sua cidade, o que significa que a religião era usada a partir do interesse dos homens. Como 

uma santa poderia glorificar camponeses em uma cidade, se era a favor de sua morte em 

outras? - questionava-se Calogero. 

Seu pai, morto quando ele tinha dezesseis anos, era socialista, e dizia que o socialismo 

significava justiça e igualdade, mas só existia igualdade diante de Deus, onde ele existe, e não 

diante de um funcionário público. A imagem do pai criada por Calogero também é de alguém 

religioso, que relacionava política com religião. Candido discorda, durante a guerra, quando 

se pergunta o que era de fato o socialismo e vê a possibilidade de se fazer justiça sem Deus, 

até porque ele nunca havia pensado que Deus fosse justiça, pois "da nossa esperança de 

justiça ele está longe" (SCIASCIA, 2009, p.194, tradução nossa). Como Deus pode, com isso, 

ser justiça, se para a vida dos mineradores o que menos há é justiça? Vale ressaltar que os 

questionamentos sobre política e religião, entre outros pontos a serem refletidos por Calogero 

só são possíveis por estar ele vivendo a guerra e se deparando na prática com situações e 

debates que o fariam pensar sobre socialismo, fascismo, Mussolini, justiça entre outras coisas. 

Já em casa, mutilado pela guerra, pois perdera a mão em um dos confrontos, seus 

familiares reproduzem clichês sobre seu estado: "que bom que foi só a mão" (SCIASCIA, 

2009, p.235, tradução nossa); "Como é a Espanha?", como se ele tivesse ido de viagem e que 

“por acidente tivesse uma mão a menos" (SCIASCIA, 2009, p. 235, tradução nossa). A 
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presença de seus parentes o incomodava, pois conseguia ver o vazio interior daqueles seres. 

Acreditavam que Mussolini era um herói (pensamento que ele possuía antes da guerra) e que 

desejava dividir o latinfúndio com os camponeses. Calogero tenta mostrar-lhes que essa ideia 

era uma mentira, quando lhe conta que na Espanha os italianos lutavam contra aqueles que 

queriam dividir as terras entre os camponeses. Seus familiares então perguntam: "você lutou 

ao lado dos ricos?". "Combati pelos ricos, pelos padres e por comida", respondeu Calogero. 

Eles não entendiam, pois os faziam acreditar que Mussolini era contra os ricos e Calogero 

tenta mostrar a verdade, que jamais viu algum rico dividir qualquer coisa. A mãe pede 

prudência a ele quando o ouve falar daquela maneira e o tio afirmava não o reconhecer mais, 

pois agia como um advogado de causa perdida que, depois de perder a mão, buscava o 

confinamento. Essa indiferença para com aquilo que ele observara na guerra, para a mudança 

interior vivenciada por ele a partir da experiência exterior da batalha, desesperava-o. Ele 

compara essa sensação de estar na festa de São Calogero e todos estarem felizes à sensação de 

estar seguindo um funeral. Sentia-se um peixe fora d'água; pois, após sua transformação, já 

não se encaixava naquele lugar.  

Além disso, a preocupação de sua mãe com a aparência e o dinheiro envergonhavam 

Calogero e cada vez mais o afastavam. A pensão por invalidez representava vergonha para ele 

de uma guerra que não era dele, contra pessoas como ele, e de um momento em que agia 

como um assassino. Sua mãe entendeu ao olhar para ele o que sentia, mas, para ela, tudo se 

resolveria como num passe de mágica, quando contasse aquele sofrimento a um padre ou 

levasse uma oferenda (parte do dinheiro) à Santa. "Isso de religião me dá fastídio”, pois, a 

religião mantém a cabeça das pessoas fechadas, sem devir, sem a possibilidade de formar-se 

como ele estava se formando: "mas minha mulher nem ao menos disso tinha consciência [...], 

um desenho de malhas repetidas era o máximo que ela poderia compreender sobre o sentido 

de beleza" (SCIASCIA, 2009, p.238, tradução nossa). Calogero enxergava a estaticidade de 

seus parentes e isso só se torna possível depois que ele percebe ter vivenciado a formação, ter 

tomado consciência da situação política e social de sua cidade e de seu país e da sua condição 

como pobre, mutilado e ex-minerador da Sicília. 

Sua transformação fez com que tomasse consciência de que sua casa também seria 

queimada, ou seja, o camponês pobre do sul da Itália também sofreria do mesmo mal vivido 

pelos civis espanhóis e ele não poderia dormir tranquilamente com isso, precisava que os 
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outros acordassem também (no texto, há o uso do verbo svegliare, acordar)18, que também 

passassem pelo processo de formação, que mudassem, agissem e se movimentassem. No 

texto, além do verbo acordar, o verbo saber (em italiano sapere, na obra está conjugado, 

aparece na terceira pessoa do plural: sappiano) para marcar o desejo pela mudança de seus 

familiares. Seus parentes, todavia, queriam dormir (uso da antítese para o verbo acordar), 

"Mas os outros queriam dormir", manterem-se estáticos, símbolos da não formação, do não 

movimento e do comodismo.  

Seu isolamento ao final do processo de formação é claro, sendo a narrativa em 

primeira pessoa, o próprio protagonista revela que sua tomada de consciência o fizera mudar e 

querer afastar-se de seus familiares que, assim como ele antes da guerra, eram cegos e 

estáticos como uma pedra. Não queria, portanto, viver ali, não conseguia fazer dialogar 

harmonicamente seu novo eu já formado ao meio social que sempre viveu, não havia mais 

elo, harmonia entre individual e coletivo naquele espaço/tempo. 

Assim como acontece com Candido, o problema familiar enfrentado pela personagem 

não está ligado às bases sentimentais que os ligam, mas sim às atitudes e pensamentos de seus 

familiares para com outras pessoas e para com o mundo. O conflito surge exatamente quando 

os protagonistas observam e questionam as atitudes dessas personagens. 

 

 
 A morte paterna 

 

 A separação da casa dos pais simboliza, no romance de formação, uma ruptura com o 

passado e com o patriarcalismo, com a segurança de convicções e ideias estabelecidas, com a 

imposição de pensamentos já formados. Conscientes disso, teóricos como Jurgen Jacobs, 

Franco Moretti, Patricia Maas dão relevo a esse afastamento, quando abordam as 

características da formação na literatura. Com Candido, esse rompimento é trágico, pois está 

marcado pela morte física de seu pai, cuja culpa era atribuída ao próprio filho, como se ele 

tivesse literalmente o matado.  

                                                           

18 "ma quando uno torna da una guerra come quella di Spagna, con la certezza che la sua casa brucerà dello 
stesso fuoco , non gli riesce fare della sua esperienza ricordo e riprendere il sono delle abitudini; vuole anzi che 
anche gli altri stiano svegli, che anche gli altri sappiano. Ma gli altri volevano dormire" (SCIASCIA, 2009, p. 
239, grifo nosso) 
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Com cinco anos, o menino sabia quase tudo sobre seu pai, inclusive sobre o seu 

trabalho. Já o pai não sabia nada sobre o filho e nem desejava saber. Dava jogos, brinquedos 

ao filho, mas não atenção e carinho. Candido não o amava. O menino tinha o hábito de 

brincar, olhar as pinturas do teto, o nu das mulheres, esconder-se no escritório escuro, 

mórbido e sonolento. Muitas vezes adormecia e seu pai, quando entrava com convidados, não 

o via escondido e silencioso em um canto. Gostava de ouvir as conversas, não com má 

intenção, mas para criar personagens em sua cabeça, diálogos, viajar em sua mente. Não 

estava atento ao conteúdo da conversa. O narrador repete isso algumas vezes, exatamente 

porque o que aconteceria com Munafò está relacionado a essas conversas. Já neste momento, 

o narrador inocenta Candido. Os dois adultos conversavam sobre negócios obscuros, que o 

advogado tentava esconder.  

Um dia Candido escutou a confissão de um homicídio, fato que havia escutado de 

Concetta, com tom de condenação e espanto. Ouviu também pelos colegas da escolinha, 

principalmente pelo filho de um dos policiais, que seu pai havia prendido o assassino. 

Candido descobriu que quem estava preso era alguém que teria motivos pequenos para matar 

a vítima, mas que, na verdade, não o havia feito. Era comum nas obras de Sciascia, em seus 

romances policiais, verdadeiros assassinos incriminarem outras pessoas que teriam algum 

motivo para realizar o assassinato. A cena é montada para que essa pessoa, que possui 

motivos para matar a vítima, seja incriminada e o real assassino nem se torne suspeito. O 

advogado Munafò sabia disso e estava defendendo (por dinheiro e por profissão) o assassino.  

O narrador afirma: "Candido não tinha noção precisa do que seria a morte" 

(SCIASCIA, 1977, p.25, tradução nossa), entendia apenas que a morte era como uma viagem, 

como se saísse de um lugar para estar em outro, típico do eufemismo construído para os 

pequenos. Candido contou na escola o que escutara, disse ao colega que seu pai estava errado 

e que o homem errado estava preso. O narrador dá a palavra "fim de mundo" para as 

consequências desse ato. Policiais foram conversar com o menino na escola, que lhes contou 

toda a conversa, detalhe por detalhe. Sentia "prazer" em estar na presença de tantos policiais. 

Munafò fugiu após saber do ocorrido. Concetta, aos prantos, disse a Candido: "a língua, devo 

cortar a sua". Essa frase pareceu a Candido insensata e assustadora (SCIASCIA, 1977, 

p.25/26, tradução nossa), pois não entendia as consequências de contar a verdade. Esse foi o 

primeiro grande ato de Candido, primeiro movimento realizado por ele que gerou 

consequências para terceiros. Antes, as decisões dos outros influenciaram na sua vida, agora 
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era o contrário. Temos nessa decisão o amor pela verdade, amor esse expressado em outras 

atitudes do jovem ao longo da narrativa; essa verdade tão proclamada e amada por Sciascia. 

Candido não estava entregando o pai para prejudicá-lo, não sabia nem ao menos que sua 

atitude teria consequências tão trágicas, ele fazia aquilo por um compromisso natural que 

possuía com a verdade. 

Munafò, depois da perda da mulher, da profissão, da imagem, da liberdade, matou-se. 

E mentiu ao dizer que o fez porque estava com câncer. Seu cliente pegou 27 anos de cadeia 

pelo ocorrido. Candido agora era órfão, sua mãe estava na América, e seu pai, morto. Ficou na 

casa do avô até sua mãe chegar para levá-lo. Não queria, entretanto, deixar a casa, as pinturas, 

Concetta e, aos cinco anos, fugiu, em um ato desesperado, pelo campo, onde o encontraram 

esfomeado e doente. Essa conduta, além de mostrar o caráter decidido e forte de Candido, 

mostrou também a felicidade da mãe em não o ter de volta. Quando foi embora e abraçou o 

filho, ele foi frio com ela. Ela então disse ao seu pai: "Esse menino é um monstro" 

(SCIASCIA, 1977, p.27, tradução nossa), pensamento que o general já nutria.  

Após esse episódio, o narrador descreve Candido já diferente, quando o compara a um 

gato e utiliza os seguintes adjetivos: quieto, indolente, frio, um olhar preguiçoso (viver 

dormindo) e perdido, que de repente se acendia de atenção, um movimentar-se lento e 

silencioso. Além disso, como o gato, tinha liberdade, e essa liberdade relacionava-se a sua não 

ligação afetiva com ninguém, o seu bastar-se no mundo sem precisar de ninguém, 

aproximava-o desse tipo de animal. Não era cachorro carente de carinho e atenção, mas um 

gato altivo, que se bastava. O único ser que até aquele momento de sua vida possuía o afeto 

de Candido era o seu gato, cujo nome era "nonno" (avô). O avô odiou o nome e, ao contar 

para sua filha, ela reitera a sua opinião de que seu filho é um monstro.  

Até esse momento da análise da obra, temos uma personagem que, do nascimento até 

seus cinco anos de idade, viveu uma infância bem diferente das outras crianças. Há uma 

ruptura com suas origens, com sua família, problemas de afeto com aqueles que deveriam 

amá-lo, problemas principalmente com a figura paterna, abandono, afastamento do lar, o que 

leva o protagonista a seguir seu caminho sem a influência dos genitores, a fazer suas escolhas 

autônomas sem a interferência dessas figuras, como aponta Jacobs em suas pesquisas sobre a 

relação familiar da personagem em formação. 
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Após a morte de seu pai e retorno de sua mãe à América, seu avô, com quem ele 

morava, desprezava-o com mais força. Todos os familiares, tanto na parte do pai quanto da 

mãe, desprezavam o menino. Somente Concetta o olhava com olhos de piedade, sentia pena 

daquele pequeno ser e de sua trágica história. Para Candido, dava mais fadiga a piedade de 

Concetta do que o desprezo dos outros familiares: “Todos, em resumo, de mais ou de menos, 

davam fadiga e irritação: mais Concetta do que todos os outros" (SCIASCIA, 1977, p.30, 

tradução nossa). Ele inclusive parava para observá-la e estudá-la. Percebeu que ela havia 

mudado o discurso sobre seu pai, antes o corno (falava mal e com desprezo do advogado); 

depois de sua morte, jogou seu ódio em cima da mãe e passou a chamá-la de puta. Concetta 

contou a Candido que seu pai apareceu em sonho e pediu a ela que mandasse rezar qualquer 

missa para ele, pois, lá onde ele estava, sentia-se esquecido. Ela era uma mulher muito 

crédula, religiosa, supersticiosa, ignorante e cheia de crendices (SCIASCIA, 1977, p. 33, 

tradução nossa), o que irritava demasiadamente Candido. 

 Já mais crescido, Candido mata a outra figura paterna, o avô, de quem se distancia 

fisicamente, ao decidir mudar de sua casa. Aquele que tomará esse espaço, não como pai, mas 

como um interlocutor, é o padre Antonio, cuja aproximação deu-se por iniciativa da 

empregada Concetta, que o queria mais próximo de Deus e do avô, que, uma vez membro do 

partido Democrata-cristão, tinha medo de Candido, na escola, falar tolices e o prejudicar. 

Resolve, com isso, pagar um preceptor. Sobre a importância do padre na formação de 

Candido, abordaremos no subitem O outro. 

 Já na movimentação de Calogero no texto, o pai tem destaque em duas passagens, 

ambas para tratar sobre política, sobre o significado da palavra socialismo. Sua morte na mina 

só fez crescer mais ainda o medo do jovem do antimônio e sua decisão de ir rumo à guerra. 

Para a mudança do jovem, esse afastamento do pai não tem relevância no texto. 
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O outro  

 No processo de criação da personagem, de acordo com estudos bakthinianos, é 

necessário que exista uma distância entre o autor e os elementos que cercam a personagem 

(espaço, tempo, valores e sentidos). Essa distância faz o autor completá-la, abarcá-la 

integralmente e fazer dela um todo. Não nascendo de suas próprias forças, a personagem se 

afasta da responsabilidade coletiva, da culpa solidária, ela é um novo ser, "em um novo plano 

da existência" (BAKHTIN, 1992, p.11), um plano no qual ela não pode nascer de si própria. 

 

Quando contemplo no todo um homem situado fora e diante de mim, nossos 
horizontes concretos efetivamente vivenciáveis não coincidem. Porque em qualquer 
situação ou proximidade que esse outro que contemplo posso estar em relação a 
mim, sempre verei e saberei algo que ele, da sua posição fora e diante de mim, não 
pode ver: as partes de seu corpo inacessíveis ao seu próprio olhar - a cabeça, o rosto, 
sua expressão - o mundo atrás dele, toda uma série de objetos e de relações que, em 
função dessa ou daquela relação de reciprocidade entre nós, são acessíveis a mim e 
não a ele. (BAKHTIN, 1992, p.21) 

 

 Essa passagem revela-nos uma das grandes teorias filosóficas de Bakhtin, a fronteira 

que separa os homens e a percepção que deles próprios são construídas por eles e pelos 

outros. A noção de que o ser sabe tudo de si, pois seu interior é acessível somente a ele, é 

desconstruída pelo pensamento bakthiniano. As fronteiras espaciais entre mim e o outro, entre 

mim e eu próprio, revelam que boa parte de mim (exterior) e da percepção que tenho do que 

me cerca é parcial, o outro, diante de mim, possui percepção inacessível a mim mesmo. 

Quando estou triste, feliz, com raiva, com ar de mentira, de falsidade, as expressões que 

revelam esses sentimentos são inacessíveis a mim, mas acessíveis ao outro. Um melhor amigo 

conhece aquele olhar de medo ou de dúvida e imediatamente responde a essa expressão sem 

nem ao menos uma palavra ter sido trocada. Bakhtin fala em dois mundos, são dois olhares 

pertencentes a mundos diferentes. Essa visão e esse conhecimento que pertence a mim e não 

ao outro se dá pelo simples motivo de eu estar situado em um lugar único e todos os outros 

estarem fora de mim. 

 Dessa observação, Bakhtin chega ao conceito de contemplador estético, aquele que 

observa, que percebe e torna essa percepção conhecimento. Para pensarmos nesse 

contemplador, não podemos ignorar o seu local no espaço, o ponto de onde contempla. Essa 

contemplação de ponto espacial diferente do contemplado, permite que aquele que contempla 
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possa completar o outro, "justamente naqueles elementos em que ele não pode completar-se" 

(BAKHTIN, 1992, p.23). Para o ato de contemplação, o contemplador deve  

 

entrar em empatia com esse outro indivíduo, ver axiologicamente o mundo de dentro 
dele tal qual ele vê, colocar-me no lugar dele e, depois de ter retornado ao meu 
lugar, completar o horizonte dele com o excedente de visão que desse lugar se 
descortina fora dele, convertê-lo, criar para ele um ambiente concludente  a partir 
desse excedente de visão, do meu conhecimento, da minha vontade e do meu 
sentimento. (BAKHTIN, 1992, p.23) 

  

  Na obra literária, esses dois elementos, compenetração e acabamento, estão presentes 

e não respeitam necessariamente uma ordem cronológica. O teórico russo concentra-se 

principalmente em observar os valores que ultrapassam a consciência e o mundo da 

personagem e que é perceptível somente de fora, pelo contemplador, e o complementa, dá-lhe 

acabamento, percepção possível só a partir da consciência do outro sobre ele. 

 A imagem externa do sujeito não é vivenciada externamente por ele, mas sim 

vivenciada de dentro de si. Ao observar e perceber o mundo, o homem não percebe a si 

próprio da mesma forma como percebe os objetos, não se vê externamente ao lado desses 

elementos. O homem se encontra em uma espécie de fronteira do mundo que vê. Ele de um 

lado e o mundo que ele vê de outro: "meu pensamento situa meu corpo inteiramente no 

mundo exterior como um objeto entre os outros objetos, mas não o faz com minha visão 

efetiva, que não pode servir de auxílio do meu pensamento, propiciando-lhe uma imagem 

adequada" (BAKHTIN, 1992, p.26). Quando o sujeito sonha consigo mesmo, o mundo que 

está centrado nele surge em sua frente e ele entra nesse mundo como personagem central que 

atua, mas sem fazer ideia de sua imagem externa: "eu não vejo a mim mesmo, eu me vivencio 

de dentro" (BAKHTIN, 1992, p.26). Da mesma forma que acontece com o sonho, acontece 

com o mundo da percepção real, nós vivenciamos por dentro e não no mesmo plano das 

outras personagens. Agora, quando narro meu sonho para o outro, preciso colocar-me como 

personagem que vive no mesmo plano das outras personagens, levando em conta que todas as 

personagens serão percebidas nesse plano criado pelo ouvinte. Para Bakhtin, é isso que separa 

o mundo da criação artística do mundo do sonho e da realidade da vida. Todas as personagens 

estão igualmente expressas em um mesmo plano, "ao passo que, na vida, a personagem 

central - o eu - não está externamente expressa e dispensa imagem" (BAKHTIN, 1992, p.27). 

A primeira coisa que o artista faz é "revestir de carne externa essa personagem central da vida 

e do sonho centrado na vida" (BAKHTIN, 1992, p.27). 
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Minha imagem externa não pode vir a ser um elemento de minha caracterização para 
mim mesmo. Na categoria do eu, minha imagem externa não pode ser vivenciada 
como um valor que me engloba e me acaba, ela só pode ser assim vivenciada na 
categoria do outro, e eu preciso me colocar a mim mesmo sob essa categoria para 
me ver como elemento de um mundo exterior plástico-picturial e único. 
(BAKHTIN, 1992, p.33)  

  

 Nesse sentido, Bakhtin é categórico ao afirmar que "o homem tem uma necessidade 

estética absoluta do outro, do seu ativismo que vê, lembra-se, reúne e unifica, que é o único 

capaz de criar para ele uma personalidade externamente acabada; tal personalidade não existe 

se o outro não a cria" (BAKHTIN, 1992, p.33). Ele parte dessa observação de como se dá a 

percepção humana de si como um ser externo que convive com os outros seres para trazer 

essa percepção para a literatura, para a construção da imagem externa da personagem e como 

esse "outro" que nos vê torna-se o contemplador que não só observa a personagem, mas a 

completa, dá-lhe acabamento a partir de sua visão fora dela mesma. 

 Na literatura, a imagem externa do homem deve ser tomada junto dos outros 

elementos que compõem a obra,  

o andar, os modos, a expressão cambiante do rosto e de toda a imagem externa 
nesses ou naqueles momentos históricos da vida do homem,  a expressão nos 
momentos irreversíveis do acontecimento da vida na série histórica do seu fluxo , os 
momentos de crescimento gradual do homem que passa pela expressividade externa 
das idades; as imagens da mocidade, da maturidade, da velhice em sua continuidade 
plástico-picturial. (BAKHTIN, 1992, p.33).  

 

 Bakhtin desejou destacar, com seus estudos sobre a personagem, a percepção que 

temos do outro, o vivencimento das fronteiras externas que o abarcam. Isso quer dizer que 

somente no outro temos a dimensão da finitude humana, dos seus limites. Ele surge no mundo 

exterior como elemento desse mundo, acabado, limitado em termos espaciais, tenho o outro 

por inteiro em meu olhar, posso observar suas curvas da cabeça aos pés, "o outro está todo 

estendido e esgotado no mundo exterior a mim como um objeto entre outros objetos" 

(BAKHTIN, 1992, p.34). Essa visão não se dá quando se trata de nós mesmos, pois nos 

encontramos na fronteira dessa visão que nos insere espacialmente como seres acabados ao 

lado de outros objetos acabados. Por mais que olhemos ao nosso redor, não teremos nunca 

essa dimensão: "O outro está intimamente ligado ao mundo, eu, ao meu ativismo interior 

extramundo" (BAKHTIN, 1992, p.38).  
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No outro, podemos vivenciar elementos da expressividade externa que não podemos 

vivenciar em nós mesmos. Exemplo disso são os abraços, afagos e beijos; abraçamos o outro, 

tocamos os lábios do outro, afagando-o por inteiro e isso não pode ser vivenciado consigo 

próprio. Por essa perspectiva, o outro deixa de ser um espaço fisicamente acabado, para ser 

um espaço vivo esteticamente acabado, que adquire um sentido novo. O meu corpo é um 

corpo interior, posso percebê-lo de dentro de mim, posso vivenciá-lo de dentro a partir da 

autossensação que tenho dele. Já o corpo do outro é exterior: "O corpo interior é [...] um 

conjunto de sensações orgânicas interiores, de necessidades e desejos reunidos em torno de 

um centro interior" (BAKHTIN, 1992, p.44). 

O vivenciamento temporal do outro é diferente do auto-vivenciamento de si, pois o 

outro está inserido para o sujeito totalmente ligado ao tempo e ao espaço. Já quando se trata 

de si, o sujeito não se vivencia por inteiro no tempo: "eu não vivo o aspecto temporal da 

minha vida [...], o tempo é técnico para mim, como técnico é o espaço". O eu vive no ato19 

que engloba o tempo, isso significa que o tempo para o sujeito em si é vivenciado apenas nos 

acontecimentos, nos momentos vividos por ele que são únicos e imutáveis. O eu dentro de sua 

fronteira (ele não está fora dele mesmo) vivencia esses acontecimentos "como sujeito do ato 

que pressupõe o tempo, [e, por isso, está] fora do tempo" (BAKHTIN, 1992, p.100). Isso quer 

dizer que ele não se vê ligado ao tempo como ocorre quando observa os outros que o rodeiam, 

pois ele é sujeito do ato (vivencia-o) que conjectura antecipadamente o tempo. 

Tanto em Candido como em Calogero, há a presença dessas outras personagens, com 

as quais os protagonistas se relacionam e dialogam e, a partir desse contato com o outro, a 

mudança interior e a consequente formação acontecem. Isso se dá exatamente pelo que afirma 

Bakhtin: no outro, a personagem em formação consegue observar o mundo exterior de forma 

acabada, além do discurso de outrem ser de suma importância para a construção da visão de 

mundo da personagem, uma vez que, em diálogo com o outro, o sujeito passa a ligar aquilo 

que ouve aos discursos já constituídos em si e às suas experiências concretas, o que o faz 

repensar seus posicionamentos e modificar-se. Tanto em Don Antonio, preceptor e amigo de 

Candido, como em Ventura, companheiro e amigo de guerra de Calogero, essa teoria fica bem 

                                                           

19 Na obra Para uma filosofia do ato, Bakthin desenvolve o conceito de ato, ou seja, todo acontecimento, 
toda ação humana é um ato único e imutável que ocorre em determinado espaço de tempo e não pode se repetir. 
Se leio um livro hoje, vivencio um ato único. Se volto a lê-lo daqui a um ano, será um novo ato sempre 
irrepetível. Essa ideia está relacionada a sua teoria do movimento, tudo se movimenta, o homem, o mundo, as 
coisas; logo não serei a mesma amanhã do que sou hoje; também o acontecimento nunca é igual. 
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evidente. Com eles, ambos os protagonistas “descobriram” muitas coisas (o verbo descobrir é 

usado nas duas obras) e toda essa conversação, ponto ressaltado por Moretti como marca do 

romance de formação, é notório nos textos. Para Moretti, a conversação possibilita "a dupla 

operação de 'exprimir a si mesmo' e de 'compreender os outros'". E continua: "cada 

conversação que não seja mera troca de cortesias (ou de descortesia) pressupõe de fato a 

disponibilidade dos participantes em abandonar o próprio ponto de vista para abraçar outros" 

(MORETTI, 1999, p.55, tradução nossa). Jacobs também destacou o diálogo com preceptores, 

a atuação de mentores ou instituições educacionais, além da interação com a esfera pública ou 

privada (diálogo com outrem) como elementos presentes na constituição da formação na 

literatura. Assim como Moretti e Jacobs, Mazzari também destacou que as conversas de 

Meister com outras personagens, na obra Os anos de aprendizado de Wilhem Meister, de 

Goethe, sobre arte foram de suma importância para a mudança interior do protagonista.  

 O encontro de Candido com Don Antonio se dá pela interferência de duas outras 

personagens. Concetta que, preocupada com o jeito diabólico de Candido – o menino ri 

estridentemente ao falar que matou seu pai -, decide procurar o padre para que ele 

aconselhasse o menino; e o avô que corrobora a ideia da empregada. O padre, ao contrário do 

que se esperaria de um padre numa situação como essa, ficou mais preocupado em como as 

crendices e ignorâncias de Concetta poderiam interferir no jeito de Candido: "Talvez aquilo 

que parecia diabólico para Concetta, era apenas uma sã defesa, uma sã rebelião de Candido 

contra o fúnebre zelo religioso, contra o meticuloso culto dos mortos e da morte, contra as 

obscuras crendices dela". (SCIASCIA, 1977, p.33, tradução nossa). A primeira aparição de 

Don Antonio já nos revela um padre de mente aberta, cujas preocupações divergem daquelas 

esperadas por padres fervorosamente religiosos. A própria personagem se considerava 

moderna, isso porque aplicava muito a psicologia e a psicanálise em sua vida religiosa. 

Escreveu, inclusive, um tratado de psicologia moral que não tinha sido ainda aceito nem 

negado pela igreja; na verdade, o narrador afirma que a propensão era maior para negá-lo.  

Ao se referir ao padre, o narrador usa dois adjetivos: pessoa de contornos 

"indefinidos" e "incertos", pois ele se encontrava entre a religião e a ciência, entre o padre 

nosso e os livros de Freud e Jung. Tal adjetivação já aponta para a influência que esse “outro” 

terá na formação de Candido, ao inseri-lo em discussões sobre civilização, religião, filosofia e 

psicologia; além de ele, no vivenciamento do outro (Candido), também mudar, também 

refletir e indagar-se sobre seus posicionamentos e visão de mundo, o que o levou a tomar a 

difícil iniciativa de abandonar a batina e entrar para o Partido Comunista Italiano: "o padre 
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mudou muito nos três últimos anos desde quando começou a conviver com Candido" 

(SCIASCIA, 1977, p.46, tradução nossa), afirma o narrador; "Candido se deu conta dessa 

mudança" (SCIASCIA, 1977, p.47, tradução nossa). O padre era “menos ativo, mais cansado, 

mais indiferente", atitude essa que vinha “da responsabilidade que lentamente vinha 

assumindo em seu ministério, mais humana, mais direta, mais apreensiva e contínua" 

(SCIASCIA, 1977, p.49, tradução nossa). O padre não se preocupava mais com o livro que 

escrevera (não se preocupava com status, com poder), mas com o ajudar a mudar a cabeça das 

pessoas, por isso, “continuou a casar e batizar comunistas, e a conversar sobre política com 

seus súditos”.  

Padre Antonio revela-se como figura importante no desenvolvimento de Candido, pois 

foi a primeira pessoa com a qual Candido conversaria, exporia seus pensamentos sobre sua 

família e sobre si próprio. Nesse contato, ambos se movimentarão e entrarão no processo de 

transformação. Para o padre, aquelas aulas eram como terapia em que ele poderia analisar 

Candido, só não sabia que também estava sendo analisado. Candido se divertia muito em 

descobrir (verbo scoprire utilizado) pouco a pouco como era feito um padre, "fechado na sua 

longa veste negra" que “fazia hóstia tornar-se o corpo de Cristo e podia fazer um morto sair 

do purgatório para o paraíso” (SCIASCIA, 1977, p.49, tradução nossa). Candido não 

acreditava nisso, duvidava, mesmo Concetta dizendo que era um pecado duvidar. A religião 

católica não era algo que fazia muito sentido para uma alma observadora, analítica, que 

acreditava no palpável, na verdade, no que via e ouvia como a dele. Candido era questionador, 

observava e pensava diferente da maioria dos meninos de sua idade. Por possuir esse perfil, o 

padre também achava que Candido tinha um quê de monstro, mas “nada que valesse um 

diagnóstico”. 

Nas longas conversas com o padre, Candido descobriu (mais uma vez o verbo 

scoprire, muito utilizado em romances de formação) "que o padre tinha uma ideia fixa: todos 

os meninos matavam o seu pai, e alguns, em determinado momento, também o Pai Nosso que 

está no céu" (SCIASCIA, 1977, p.36, tradução nossa). Não era a morte física, mas a morte no 

plano psicológico, como acreditava Freud, romper com o passado, matar o que aquele ser 

simbolizava. Como Candido havia sido responsabilizado pela morte do pai, o padre tinha um 

problema: Candido achar-se culpado por isso. Ele dizia que, diferentemente dos outros 

meninos, Candido não havia matado seu pai e não sabia nada do outro pai que está no céu; 

contudo, Don Antonio não acreditava nessas palavras, o que o lançou em uma "crise de 

consciência", pois ou convencia Candido de que ele havia matado o pai (o padre acreditava 
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nisso) ou deixava-o naquela sua protetora inocência. Ficou com o problema e jamais o 

resolveu. Candido também não resolveu o problema criado pelo padre; assim como ele, não 

sabia que caminho tomar, resolveu não tomar nenhum. 

 Essa passagem exemplifica a maneira como o texto literário constrói a formação da 

personagem a partir da relação com o outro, e não como em uma aula expositiva, em que o 

professor fala e o aluno assimila aquela ideia para si e muda. Vemos aqui duas personagens 

vivenciando o outro e vivenciando o seu próprio eu concomitantemente. Nem o padre nem 

Candido tinham uma ideia formada sobre a morte de Munafò, era um acontecimento que 

suscitava, em ambos, reflexão e questionamento; juntos, cada um em seu mundo interior, 

pensavam naquela morte. A relação que se constrói entre eles de amizade não nasceu de uma 

obrigação (ele é meu preceptor e devo gostar dele), mas de um sentimento construído na 

observação do outro, nos diálogos, na divisão dos pensamentos; sentimento esse nunca antes 

nutrido por ninguém da família. Candido descobre nesse momento que o gostar não estava 

ligado a questões sanguíneas, mas a algo construído com diálogo e observação. Claude 

Ambroise (1974, p.196, tradução nossa) ressalta a importância do outro na relação entre 

Candido e o padre, pois, nesse processo, ambos viviam uma "recíproca dialética da 

iluminação, um através da experiência do outro" e Candido, como o outro, ajuda Don 

Antonio a "se libertar do formalismo religioso, envolvendo-se no caminho de uma progressiva 

libertação interior" (AMBROISE, 1974, p.195, tradução nossa). 

 Agora Candido tinha alguém com quem expor seus pensamentos, descrever sua leitura 

do mundo, seus sentimentos, sua relação com seus familiares; já o padre falava sobre sua 

infância pobre, sua entrada na igreja e sua vida no seminário e, depois, como sacerdote. Ao 

abrir-se com o padre, Candido consegue organizar seus sentimentos e afirma que nem o avô 

substituiu o pai, nem Concetta a mãe. Sobre sua mãe, Candido não pensava muito, não nutria 

sentimento por ela, tinha apenas uma curiosidade sobre o local em que estava, a vida que 

levava na América, nunca raiva. Quando, por incentivo do padre, escreveu uma carta a sua 

mãe, intitulou-a como "cara signora" (cara senhora). Esse vocativo espantou o padre, que 

achava absurdo um filho se referir assim a sua mãe, ele mudou para "cara mãe". O que mais o 

espantou, no entanto, foi comparar sua mãe às mulheres nuas da pintura do teto de sua casa. O 

padre pensou: "[...] para condená-la por tê-lo deixado, ele a identificou com a mulher nua do 

teto, porque a mãe, na ideia que ele tinha dela e na ideia que possui sobre a nudez, não podia 

estar nua" (SCIASCIA, 1977, p.39, tradução nossa). O padre tentava desvincular ambas as 
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imagens, mas sem sucesso. Ainda tentando usar da psicologia para compreender essa relação 

entre a mãe a pintura no teto, o padre afirmou que poderia ser uma maneira de degradar a 

imagem de sua mãe (pelo abandono), e ao mesmo tempo uma paixão, um insano desejo.  

Quando percebeu o olhar incriminador do padre, Candido não quis mais falar sobre a 

mãe. E o narrador, nesse momento, revela que pior seria se o padre tivesse descoberto que, 

para Candido, o que mais doía não era o abandono, mas a possibilidade de ela retirá-lo de seu 

mundinho, do local em que se sentia feliz, do seu teto cheio de pinturas de mulheres nuas.  

As conversas continuaram sobre riqueza, pobreza, ter e não ter poder, sobre questões 

existenciais, como a ideia de que "tudo aquilo que queremos combater fora de nós está dentro 

de nós". Para exemplificar essa ideia, cita o fascismo como algo que está dentro de nós (a 

violência, o desejo de expurgar o mal, de controlar o outro, de ter poder). Cita, inclusive, ele 

próprio, que desejou tanto a riqueza que acabou na igreja com toda sua riqueza e poder. Ele 

afirma que, para mudar o que está fora, é necessário mudar o que está dentro, encontrá-lo e 

combatê-lo (ideias que vem da psicologia). Aqueles diálogos mexiam com o eu interior de 

Candido e o faziam refletir: “era um mistério para Candido, tão jovem, mas que compreendia 

que aquelas palavras tinham a ver com a verdade, uma verdade luminosa [...]”20; “Candido 

pensa naquilo, mesmo sem compreender bem aquelas palavras” (SCIASCIA, 1977, p.48, 

tradução nossa). As palavras do padre passarão a fazer sentido e mudar Candido quando 

forem aliadas as suas experiências autônomas, decepções amorosas, relação e ruptura com o 

partido comunista, entre outras. 

Na viagem que fizeram ao santuário de Lourdes na França, Candido tinha dezesseis 

anos e o padre, que também havia feito essa mesma viagem quando era adolescente, revivia 

aquela experiência. Para Don Antonio, olhar para aquele local vinte anos depois era retornar 

ao passado e ter acesso à diferença das impressões que tivera antes (também pelo olhar e pelas 

impressões do jovem Candido) com àquelas do presente. Em sua primeira vez, "era um jovem 

seminarista cheio de medos e vergonhas no que diz respeito ao pecado, de espinhas que o 

faziam acreditar ser sinal de pecado, de uma devoção pela Madonna na qual a purificação do 

pecado emergia”. Já Candido, com a mesma idade do padre em sua primeira viagem a 

Lourdes, “era todo insensível à ideia de que existiam pecados para além das mentiras, para 

                                                           

20 "[...] misterioso discorso, per Candido; ma di un mistero che aveva a che fare con la verità, una verità 

così luminosa [...]" (SCIASCIA, 1977, p.48, grifo nosso) 
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além do querer o sofrimento e a humilhação dos outros, e não sentia nenhuma devoção pela 

imagem da Madonna e dos Santos que não fossem bem pintadas e esculpidas - o que não se 

tratava de devoção, mas de admiração e de prazer" (SCIASCIA, 1977, p.61, tradução nossa). 

Mais uma vez o narrador expressa como Candido desde seus primeiros dias era uma pessoa 

fortemente relacionada à beleza e à arte, o que se perpetua em sua adolescência com essa 

admiração artística pelas pinturas e esculturas religiosas. Diferente do padre, Candido não 

sentia essa devoção religiosa, e o pecado significava para ele mentir (era fascinado pela ideia 

da verdade) e querer mal aos outros (por mais que muitas pessoas de sua família o tivessem 

abandonado, decepcionado, em nenhuma página do romance, temos ele querendo o 

sofrimento ou a humilhação de alguém). 

Nessa vivência conjunta da viagem, as percepções eram diferentes, a visão de Don 

Antonio, já mais velho, era mais liberal e prática, menos preocupada com o pecar e menos 

ainda com a devoção à Madonna. Ele estava diferente depois que passou de capelão a padre e 

depois de padre a coisa nenhuma, uma vez que, nessa viagem, já havia rompido com a igreja. 

Para Don Antonio, aquela viagem era “uma forma de definitiva libertação” (SCIASCIA, 

1977, p.62, tradução nossa). 

Candido conversava sobre tudo com Don Antonio, inclusive sobre desejo, amor e 

sexo: "era habituado a falar sobre tudo com ele, livremente, sem nenhuma vergonha" 

(SCIASCIA, 1977, p.67, tradução nossa). Para Don Antonio, a mulher estava relacionada ao 

seu passado de padre, marcado por símbolos e simulacros. Para se relacionar com uma, 

deveria libertar-se desses simulacros. Nesse aspecto, contudo, o ex-padre ainda tinha muito 

presente em si a mulher como símbolo da pureza, como a mãe, a caridosa, sem as marcas dos 

desejos carnais sentidos por Candido. Ele dizia que era fácil liberar-se desses dogmas, bastava 

ler o "Dizionario", de Voltaire, para derrubá-los (mas uma vez cita o autor francês, sua 

enciclopédia, a razão, a objetividade, a ciência, sem mistérios ou símbolos, preto no branco). 

Todos esses dogmas, símbolos que "tu acreditas ter abatido, recolhem-se e escondem-se no 

corpo da mulher, na ideia do amor, ou simplesmente no fazer amor" (SCIASCIA, 1977, p.67, 

tradução nossa), afirmava o ex-padre.  

Don Antonio, em contrapartida, afirmava ter mudado em muitas outras questões, como 

no que diz respeito à verdade, a perceber que as coisas são simples, que não existe mistério 

nem segredo, tudo é simples dentro e fora de nós. Esse é um claro pensamento de Candido 

que desde muito novo repetia que as coisas são simples, o homem que as complica. As 
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conversas com Candido fazem-no mudar. Ele pensa assim na maioria das coisas, todavia, 

nessa área amorosa, ele revela que amar e fazer amor nessa simplicidade não é possível para 

ele, nem ele deseja isso, é uma questão mais delicada que traz o passado da igreja e de seus 

mistérios e segredos. Para Candido, o amor era simples: "mas o amor é simples" (SCIASCIA, 

1977, p.67, tradução nossa). Don Antonio rebate dizendo que para ele não era. Candido não 

tinha esse pudor, o amor era simples, porque era algo a ser sentido e vivido sem muitos 

questionamentos e, principalmente, sem culpa.  

Quando Candido tem seu primeiro ato sexual e enlace amoroso com Paola, a 

governanta da casa do avô, o rompimento entre eles causa forte impacto no jovem, inclusive, 

em sua maneira simples de ver as relações e o mundo. Depois da viagem a Lourdes, onde deu 

o seu primeiro beijo, volta para casa diferente, com desejo de amor, por fazer amor, o que o 

fez reparar na jovem empregada. Sua descrição da jovem mais uma vez revela o olhar 

artístico do jovem para com o mundo: “Candido reparou em seus olhos cinza-azuis, seus 

cabelos loiros, sua boca, a linha dos seios, como de uma pintura apenas esboçada, para 

completar" (SCIASCIA, 1977, p.69, tradução nossa). No momento em que se aproxima da 

governanta, ela deixa cair o lenço no chão, e, quando ele agacha para pegar, a descrição do 

narrador é idêntica a feita pelo narrador na obra Candide, de Voltaire (2011, p.9):  "Candide 

pegou-o no chão. Ela pegou inocentemente sua mão, o jovem beijou inocentemente a mão da 

jovem com uma vivacidade, uma sensibilidade, uma graça toda particular. Suas bocas se 

encontraram, seus olhos se inflamaram, seus joelhos tremeram, suas mãos perderam o rumo" 

(SCIASCIA, 1977, p.69, tradução nossa). 

Depois desse dia, diferente de Candide, que fora expulso do castelo por beijar uma 

nobre e ser ele um bastardo, Candido continua a gozar daquele prazer por um ano, até a 

descoberta do general. O narrador marca bem a diferença temporal entre Candide e Candido 

e, por isso, a diferença das consequências para cada ato de amor: “A diferença de seu 

homônimo, cujas aventuras e desventuras saíram das torres de Lambert há dois séculos, 

Candido teve naquele dia um longo, pleno e quieto gozar. Gozar longamente, plenamente e 

calmamente dividido com Paola" (SCIASCIA, 1977, p.70, tradução nossa). Nem a cidade 

nem Concetta, no entanto, deixaram os dois em paz, ela era a mulher da vida que seduziu o 

pobre patrão.  

Concetta vai à casa do general e lá repetia incessantemente que Candido estava 

perdido, que a culpa era do ex-padre (para ela, um perdido, um safado ates mesmo de 
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abandonar a batina) e de Paola, que o jovem era a vítima; que o general realmente não deveria 

ter deixado o neto ter aulas com Don Antonio. Na casa do general, não quis dormir onde 

dormia Paola, pois o quarto estava "contaminado" pelo pecado daquela mulher. Odiava Paola 

e o ex-padre, aquela por ter corrompido Candido no corpo  e este na mente (SCIASCIA, 1977, 

p.79, tradução nossa). Ela dizia que ela e o general tinham sido traídos por eles que agiam 

como bestas (animais) ao deitarem-se juntos. Os dois ficam até o amanhecer reprovando a 

conduta de Candido, enquanto ele fazia amor com Paola até o amanhecer, sem se importar 

com o que os outros achavam, sentindo apenas pena do avô e de Concetta. Mesmo seu interior 

estando tranquilo com o relacionamento, o mundo exterior não o perdoaria e se movimentaria 

para que aquela relação acabasse. Foi o que aconteceu.  

O partido comunista, preocupado com sua reputação, exigiu que ele rompesse com a 

jovem. Don Antonio foi acusado de não ter tentado convencer Candido a não cometer o delito 

e de ser ele também amante da empregada. Essa segunda acusação o deixou perplexo, tão 

indignado que até náusea ele sentiu com a acusação. Lágrimas chegaram a sair de seus olhos o 

que, para os outros, era sinal de sua culpa; mas que, na verdade, significava a indignação de 

ele ser acusado de algo que não fez e que para todos tinha feito. Sobre a primeira acusação, 

ele disse não saber a diferença entre o amor e o amor superficial, clandestino, vulgar. Para ele, 

não há nada fora da ordem natural das coisas em dois jovens sentirem-se atraídos e se 

amarem. Para ele, ninguém poderia censurar os dois. Essa fala de Don Antonio suscitou 

grande repercussão no partido que se sentia no direito de interferir nos casos particulares de 

seus membros que pudessem se transformar em escândalos, como o caso de Candido. 

Sobre a acusação de Paola ter sido amante de seu avô, Candido afirmou que o passado 

dela só dizia respeito a ela, se ela se sentia culpada ou com vergonha, isso era um problema 

dela, não tinha ele o direito de questioná-la ou inquiri-la; somente de ajudá-la a esquecer. 

Candido é a representação do homem sem preconceito, que não julga o outro, que ama a 

verdade, que preza pela simplicidade do mundo, pois ele próprio a vê como algo simples, sem 

muitos conflitos e pré-julgamentos. Mesmo ciente de que apenas Don Antonio o apoiava, 

continuou com a jovem; no entanto, ela o abandonou após saber do caos que havia suscitado 

em sua vida. Ao fugir, levou alguns utensílios de Candido e dinheiro. Nesse momento, Don 

Antonio se exaltou e disse: "como são falsas as coisas verdadeiras!" (SCIASCIA, 1977, p.98, 

tradução nossa). E se lembrou do livro Os miseráveis, de Victor Hugo (1862), em que Jean 

Valjen roubou dois candelabros de prata da casa do Bispo Myriel que o acolheu e o deu de 



132 
 

comer. Don Antonio compara essa passagem ao que fez Paola (a ingratidão, o interesse) e 

afirma: "acreditamos viver, sermos verdadeiros, e não somos mais do que a projeção, a 

sombra das coisas já escritas" (SCIASCIA, 1977, p.99, tradução nossa). Aqui o padre fala da 

relação fluida entre ficção e realidade. 

O comentário sobre o romance de Victor Hugo fez com Candido despertasse, como se 

aquelas páginas se abrissem para ele. Candido começava a desprezá-la, pois a comparação 

com a obra o fazia colocar-se entre a ficção e o desprezo: "quando li 'Os miseráveis', pensei 

que o senhor Myriel estava para além do amor, que o seu amor desenbocasse no desprezo..." 

(SCIASCIA, 1977, p.99, tradução nossa). Para ele, Paola queria fazê-lo sentir um miserável 

quando falou na carta sobre ter levado bens materiais. E ele se sentia assim. A experiência 

vivida e sentida no presente em comparação com as páginas de Victor Hugo mudava o 

sentimento de Candido, antes melancólico, romântico, saudoso, agora com desprezo, 

consciente da relação que tinha com Paola e do que significava aquela carta e a fuga da 

jovem. Para Don Antonio, ela fez aquilo para devastar em Candido a imagem que ele tinha 

dela, porque se ele a desprezasse, a dor passaria rapidamente.  

Candido repentinamente diz: "estamos em um melodrama" (SCIASCIA, 1977, p.99, 

tradução nossa). Depois de um longo silêncio, como se voltasse atrás no que disse, afirmou 

que "as coisas são sempre simples" e repetiu mais uma vez “são sempre simples” até perder as 

forças e cair no sono. Convicto de que as coisas são simples, refuta a ideia de Don Antonio 

sobre ela ter fugido para fazê-lo esquecer mais rápido, como nessas histórias de amor 

fantasiosas. Para ele, a situação era simples e a fuga de Paola significava apenas uma coisa: 

"algo aconteceu entre eles que acabou com a harmonia de viver junto, com a alegria dos seus 

corpos" (SCIASCIA, 1977, p.99, tradução nossa). Isso era um fato para ele, perguntar, julgar, 

inquirir o fato não o mudaria, apenas complicaria o que era simples e verdadeiro. Na 

felicidade verdadeira do encontro de seus corpos, viveram e permaneceram juntos. O corpo de 

Paola, segundo Candido, cedeu para a alma. Para ele, a alma, sentimental, imortal e bela, é 

quem acaba com a alegria e o prazer do corpo. Seria mais simples se ouvíssemos o corpo e 

não a alma com seus melodramas, culpas e simulacros. A simplicidade está aí. Candido, da 

experiência com Paola e das conversas com Don Antonio sobre o rompimento, fez 

questionamentos e chegou a entendimentos e pensamentos que não teria se não as tivesse 

vivido.  
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As conversas com Don Antonio e a mudança interior vivida por Candido não acabam 

por aqui, muitas são as situações, seja no que diz respeito tanto ao discurso político, como 

religioso e filosófico, vividas por Candido e pelo padre e expostas pelo narrador até que a 

formação do jovem se conclua; no entanto, resolvemos apresentá-las cada uma em subitem 

específico para que a leitura transcorra de forma mais organizada.  

O texto literário, cujo protagonista passa pela formação, é, em sua maioria, marcado 

por diálogos que colocam o mundo interior dos protagonistas (suas percepções de mundo, 

discursos construídos, sentimentos) diante das percepções de outras personagens que vivem e 

se apresentam inteiras no mundo exterior desse mesmo protagonista. Ao deparar-se como esse 

outro inteiro no jogo de interpretação que é a vida, movendo-se e manifestando suas angústias 

interiores, a personagem em formação percebe quem ela é por ela não ser o outro; criando por 

meio da linguagem uma série de comparações que a diferenciam ou a assemelham desse 

outro. Desse contato com o outro, os discursos ora se englobam ora se afastam, sendo o mais 

importante o fato de o ser em formação não ser mais quem ele era antes do ato discursivo; 

mesmo que essa mudança só chegue em experiência posterior ao diálogo, mas que aquelas 

palavras retornem e possam tomar outros contornos no mundo interior da personagem.  

 O conto L’antimonio, mesmo não sendo um romance, consegue de forma brilhante 

captar a transformação da personagem em diálogo com o outro; brilhante porque, diferente de 

Candido, no conto, o narrador é a própria personagem em processo de formação, logo, 

adentramos em seu mundo interior a partir do que ela nos revela, além de vermos as outras 

personagens a partir de seu olhar, e como o vivenciamento desse outro as muda. Ademais, 

temos a voz das outras personagens que, em discurso direto, também revelam suas 

experiências e entendimentos.  

A personagem mais importante no conto é, sem dúvida, o colega de batalha Ventura. 

Calogero confessa não saber o que era o fascismo, nem muito menos o porquê de Mussolini 

estar ajudando Franco na Guerra Civil Espanhola. Ventura é uma personagem cheia de 

personalidade, muitas vezes agressiva e violenta quando se trata de ajudar o outro e a si 

próprio, como no episódio em que um jornalista maliciosamente sugeriu o abuso de uma 

inimiga presa, e Ventura diz a Calogero que, se aquele homem se metesse a besta, "enfiaria 

uma bala no seu olho de vidro" (SCIASCIA, 2009, p. 179, tradução nossa). A guerra não 

representava nada para ele, só queria ter a oportunidade de se misturar aos soldados 

americanos que ali estavam para fugir para a América (il fare l'america). Essa era a visão que 
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Calogero tinha de Ventura no início da trama: "Ventura tinha um quê de mafioso, dizia que 

durante a primeira guerra, seu pai, seu tio, um amigo de seu tio, um primo de sua mãe, todos 

aqueles de sua cidade, não pensavam duas vezes antes de desertar no momento de um ataque 

[...]" (SCIASCIA, 2009, p.179, tradução nossa). 

Assim como o abuso de prisioneiras, o fuzilamento de prisioneiros de guerra e sua 

audiência (muitos espanhóis civis e militares sentiam prazer em assisti-las) eram odiosos para 

Ventura, tendo, inclusive, em passagem da obra, dado um soco em um italiano que queria 

assisti-lo. Calogero o percebe como um homem bom, mas que agia de maneira violenta para 

ter suas ideias respeitadas. As conversas se iniciam e tomam grande espaço no conto. 

A partir das longas conversas com Ventura, Calogero confessa que passou a perceber a 

guerra de Espanha de outra forma, não era aquilo que ele acreditava. Para ele, "os vermelhos 

eram os rebeldes que queriam destruir um governo legal e de ordem" (SCIASCIA, 2009, 

p.180, tradução nossa). Esse era o discurso ouvido por Calogero em sua cidade, no front de 

batalha e pela propaganda pró-Franco. Ventura lhe explica (uso do verbo spiegare em 

italiano) que "a rebelião foi feita pelos fascistas espanhóis, que sozinhos não conseguiam 

tomar o poder/governo: pediram ajuda a Mussolini, que disse: ‘o que eu faço com todos os 

desempregados? Envio-os à Espanha e resolvo o problema’; e, portanto, não era verdade que 

na Espanha existia um governo comunista"21 (SCIASCIA, 2009, p.180, tradução nossa). 

Ventura tenta mostrar a Candido que era uma mentira ser o governo espanhol comunista, 

aquilo foi o argumento usado para dissuadir a Espanha e a Europa de que Franco salvaria o 

país dos comunistas e esconder o real interesse na guerra; além de ser uma forma de 

Mussolini diminuir o desemprego na Itália. 

Candido, ainda em processo de reflexão sobre aquele discurso, ouve Ventura 

questioná-lo: “O que os comunistas fizeram a você?”. Essa frase deixa implícito que Ventura 

questionava o porquê dos comunistas serem tão demonizados para merecerem a morte e a 

prisão. Vale ressaltar que, apesar de todo esse discurso político, Ventura diz não se importar 

com nada daquilo, queria apenas chegar à América. Essa primeira reflexão de Calogero sobre 

                                                           

21 "[...] solo agora cominciava a capire che cosa era la guerra di Spagna, ché io credevo i 'rossi' fossero dei 
ribelli che volevano rovesciare un governo d'ordine, Ventura mi spiegò la ribellione l'avevano fatta i fascisti 
spagnoli, e da soli non ce la facevano a buttar giù il governo: avevano domandato aiuto a Mussolini. Mussolini 
dice: 'che me ne faccio con  di tutti i disoccupati? li mando in Spagna e sto a posto' e non era poi vero che in 
Spagna ci fosse un governo di comunisti" (SCIASCIA, 2009, p. 180, grifo nosso) 
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o que ele estava vivendo traz medo; medo da “verdade”, medo por saber tanto. Ele era um 

siciliano e sabia que, em sua região, quanto menos se sabe, melhor.  

 A ideia que ficou marcada no protagonista foi a de Mussolini usando os 

desempregados de seu país numa guerra que não era dele, só para resolver o problema do 

aumento do desemprego na Itália. Dizia que os desempregados se tornariam heróis, 

incentivava neles o heroísmo, mas não se importava nem um pouco com aqueles homens, 

queria apenas livrar-se deles. Sabendo que muitos morreriam ali, enviava-os conscientemente 

para a morte. Assim como Calogero, Sciascia ainda bem jovem começou a questionar o 

fascismo, a vê-lo com outros olhos (formação do autor) quando soube que Mussolini enviava 

homens miseráveis para morrer na guerra; o que já apresenta os traços autobiográficos do 

escritor em sua personagem, como afirma seu amigo e teórico literário Claude Ambroise. 

 Esse primeiro diálogo desperta um desejo no protagonista de falar como um bêbado, 

de expor seu eu interior, seus pensamentos mais íntimos sobre sua vida, sobre o minério, 

sobre sua família e sobre a imensa vontade de seguir Ventura até a América, longe dos 

fuzilamentos, mortes, das igrejas queimadas, dos canhões, dos carros armados, dos navarros 

que invocavam a mãe de Deus e fuzilavam prisioneiros, dos sacerdotes que impetuosamente 

gritavam o nome de Deus e da Virgem nas filas de batalha (SCIASCIA, 2009, p. 182, 

tradução nossa).  

 Depois de ouvir o que pensava Ventura sobre a guerra e de ver homens capturados 

sendo mortos sem defesa nos fuzilamentos, Calogero começa o seu processo de mudança 

interior: “Em Malaga, comecei a ouvir falar dos fuzilamentos e depois o meu encontro com 

Ventura começou a abrir os meus olhos" (SCIASCIA, 2009, p.189, tradução nossa). Numa 

outra cena, Ventura continua a falar sobre os fuzilamentos, que lhe davam vontade de 

vomitar, é desonroso e indigno colocar um homem em um muro e disparar doze fuzis; 

desonroso para quem dá a ordem e para quem a executa: “Essas pessoas não têm honra, são 

covardes, não tem vergonha na cara” (SCIASCIA, 2009, p.192, tradução nossa). Para 

Calogero, não há honra naquele que mata. Ventura o retruca e diz que até para matar deve 

haver honra; matar alguém em batalha, um policial, um oficial, sua pele ou a minha, era 

honroso para Ventura. Para Calogero não. Ele discorda e, em sua memória, vem a figura do 

empreiteiro siciliano que achava digno tirar dinheiro dos mineradores e de seus patrões. 

Ventura, para Calogero, tinha um quê de empreiteiro e afirma não odiar apenas por tê-lo 

conhecido em outra circunstância, sua ideia de honra era melhor que a dos fascistas, afirma o 

protagonista. 
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 Assim como ocorre no diálogo com sua mãe, a religião é assunto também abordado 

entre Calogero e Ventura. Na experiência da guerra, Calogero a vê de outra forma. Estava 

cansado daquela religião disfarçada de boa moça, mas usada em nome da guerra e do poder. 

Essa visão sobre a religião, sem dúvida, atenua-se na vivência da guerra, mesmo que antes 

não frequentasse a igreja e não gostasse de confessar.  

Na Espanha, camponeses eram mortos em nome da mesma santa que eles glorificavam 

em sua cidade, o que significa que a religião era usada para o interesse dos homens, pois 

“como uma santa poderia glorificar camponeses em uma cidade e ser a favor de sua morte em 

outras” (SCIASCIA, 2009, p.182, tradução nossa).  O texto é marcado por essas indagações 

da personagem, tudo o que ela via e ouvia tornava-se faísca para mudar sua percepção sobre o 

sentido de verdade. Não eram as propagandas que diziam a ele quem era Mussolini e o que 

significava a guerra, ele agora observava e vivia aquela realidade enfeitada nas propagandas. 

Sobre Deus, Ventura diz: "a morte é Deus, cada homem experimenta dentro de si o 

Deus de sua morte, como um cupim (que se nutre da madeira/vive dentro dela); mas não é 

uma coisa simples, existem momentos em que se deseja a morte como se ela fosse um sonho; 

um espelho que continuasse a possuir a sua figura, mesmo com você já distante... É por isso 

que os homens criam um Deus" (SCIASCIA, 2009, p.183, tradução nossa). Cria-se um Deus 

para que se possa construir a ideia de que há vida após a morte; e criar a sensação de que a 

morte não é o nosso fim; nosso corpo, nossa figura, nossa imagem continuam como ocorre no 

sonho. Sobre essas palavras, o próprio Ventura reflete e diz não querer saber de nada disso: 

"se quisesse eu criar um Deus, seria um bom Deus: e na Espanha certamente teria me deixado 

sozinho...”. Ele, então, fala diretamente a Calogero: “[...] na República, Deus não existe; 

existem aqueles como eu que já sabiam disso; e outros que tremem de frio porque a Falange22 

tirou toda a cobertura [a proteção de Deus]" (SCIASCIA, 2009, p.183, tradução nossa). 

Calogero, por mais que começasse a questionar a existência de Deus e sua natureza, ainda 

acreditava nele; o que Ventura faz clara menção quando afirma que já sabia disso; pois não 

usa “nós” sabíamos disso, o que exclui explicitamente Calogero. 

Ventura repugnava a Espanha e o fascismo, tinha pensamentos menos utópicos sobre a 

guerra; por outro lado, era um sonhador que acreditava ser a América um lugar maravilhoso, 

em que se podia ser livre. Apesar disso, quando soube da pena de morte dada a dois italianos 

                                                           

22 Nessa passagem, ele se refere ao partido fascista Falange Espanhola do general Franco que fuzilou 
inúmeras pessoas na Guerra Civil Espanhola. 
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na América, questionou-se sobre como um país livre e rico poderia ter a pena de morte em 

forma de lei. 

 Outra conversa importante para a formação de Calogero refere-se à comparação entre 

a situação social da Espanha e a da Sicília, uma vez que também na Itália há mineradores, 

camponeses sem trabalho no inverno com as casas cheias de crianças com fome, mães 

doentes, burros e cabras dormindo ao lado da cama. Se mineradores e camponeses italianos 

resolvem se revoltar e matar os donos das terras, o prefeito e o secretário fascista, uma guerra 

civil seria iniciada e cada lado mataria homens do outro até que a Alemanha ajudasse, fazendo 

com que a vontade dos sicilianos de se revoltar passasse e os burgueses ricos e honestos 

vencessem.  

A resposta de Calogero para o comentário de Ventura: "Também na Espanha termina 

assim” (SCIASCIA, 2009, p.184, tradução nossa). Ele começa a perceber que aquilo que dizia 

Ventura fazia todo o sentido e conclui afirmando que a derrota dos camponeses e mineradores 

espanhóis também era culpa deles, pois, sem italianos e alemães, os poderosos espanhóis 

teriam todos morrido. Ambos eram pobres ajudando ricos a matarem pobres como eles: 

"Somos piores que os mouros" (SCIASCIA, 2009, p.184, tradução nossa). Essas palavras 

ficaram em Calogero, tanto que ele a repetirá em outras passagens do conto. Quando a 

conversa terminava, Calogero continuava a refletir e a proferir frases que marcam sua 

mudança interior: "Sentado na escada daquela igreja, compreendi tantas coisas da Espanha e 

da Itália, do mundo inteiro e dos homens no mundo" (SCIASCIA, 2009, p.185, tradução 

nossa). 

 Em Malaga, as pessoas sorriam para ele apenas porque o consideravam de direita, e 

Calogero não entendia o que “ser de direita significava”. Ventura lhe explica que os fascistas 

eram de direita e os comunistas e socialistas de esquerda. Calogero reflete sobre aquela 

informação e diz "os espanhóis de Malaga eram todos de direita, eu vi seis anos depois os 

fascistas da minha cidade se declararem de esquerda" (SCIASCIA, 2009, p.190). Sciascia 

questionava muito essas divisões políticas, pois, quando de trata de política, a ideologia está a 

cargo do poder e dos interesses, muda-se de lado com muita facilidade, fato presenciado pelo 

autor quando fazia parte do Partido Comunista Italiano.  

 E assim continua a narrativa, imersa em diálogos e experiências que vão modificando 

a personagem, não porque a guerra em si muda as pessoas, mas porque Calogero desde as 

primeiras páginas do texto é um ser ficcional observador e reflexivo, tudo o que lhe acontece, 
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todo o discurso que lhe chega não é aceito sem uma reflexão, sem mostrar sua inquietação e 

desejo em compreender aquilo que estava vivenciando. Ele é uma personagem que se lança 

para a formação, cujo enredo, no qual ele está inserido, constrói-se de maneira a revelar ao 

leitor não o que foi a guerra civil espanhola, mas a percepção de um sujeito pobre do Sul da 

Itália sobre aquela guerra e como esse ser, diferente, atento e questionador, não se mantém 

estático diante da realidade histórica em que está inserido. 

Em 15 de janeiro de 1939, ano que terminou a guerra, Ventura e Calogero estavam em 

um morro quando ouviram metralhadoras. Olhou para um lado e, quando retornou o olhar, 

Ventura já não estava mais lá e nunca mais o viu. Nesse momento na narrativa, Calogero 

voltou um dia no tempo e se recordou da causa do sumiço do amigo. Ao serem chamados pelo 

tenente da seção que estavam para fuzilarem prisioneiros, Ventura os soltou, mas fingiu ao 

tenente que os matou. No dia seguinte, Ventura desaparecera e Calogero só desejava que ele 

tivesse se reunido à guarda americana que estava pelas redondezas. Daí por diante, a 

formação de Calogero continua a partir de suas novas experiências, a perda da mão, a volta 

para casa e o conseqüente estranhamento de sua terra natal e de seus conterrâneos, mas 

sempre com a marca que Ventura deixara na construção de seu pensamento sobre questões 

políticas, sociais, existenciais e religiosas. 

Tanto Candido como Calogero são seres diferentes, em ambas as narrativas usa esse 

adjetivo, sujeitos cujo movimento na obra busca a reflexão, o debate, a compreensão e a 

mudança. Os diálogos com outras personagens poderiam ser apenas conversas cujo objetivo é 

somente questionar o próprio conteúdo desses diálogos; ou seja, tratar da mediocridade da 

guerra apenas para fazer crítica a ela (romance social, por exemplo). No caso dessas duas 

narrativas, por mais que haja pano de fundo crítico à sociedade da época, esses diálogos vão 

além e transformam as personagens, esse outro que se relaciona com os protagonistas, em 

elemento essencial para a mudança interior de ambos. Com isso, a formação desses 

protagonistas se torna enredo e não a guerra em si, em L’antimonio, ou as incongruências do 

partido comunista, em Candido.  
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Interior X Exterior 

 

Antonio Candido, em A personagem de ficção (1968), realizada em conjunto com 

Anatol Rosenfeld,  Paulo Emílio Salles Gomes e Décio de Almeida Prado, apresenta ao leitor 

a relação indissociável entre personagem e enredo: "enrêdo e personagem exprimem, ligados, 

os intuitos do romance, a visão da vida que decorre dele, os significados e valores que o 

animam" (CANDIDO, 2007, p.51). Ao viver o enredo, a personagem o torna vivo, criando, 

assim, uma mútua relação existencial entre esses dois elementos da narrativa. No caso do 

romance de formação, essa relação é vital para as teorias que surgiram sobre o subgênero. A 

mudança vivenciada pela personagem no desenrolar do enredo, muda-o e ele deixa de ser o 

centro da narrativa (se a personagem vai casar, vai morrer, vai ser feliz etc.) e passa a ser a 

transformação da personagem o centro da obra. O desfecho do romance fica em segundo 

plano, dando destaque ao processo de transformação (indagações, dúvidas, mudanças de 

pensamento, de conduta) da personagem. Sendo assim, é o interior do eu que ganha relevo 

quando se trata da formação no texto literário. 

Sobre a constituição do exterior e do interior do homem, Antonio Candido afirma 

coincidir aquele com a superfície do corpo e, por isso, ser finito; já este é infinito, pois o 

conhecimento total da personalidade do outro ser não é algo possível; como nos revela 

abaixo: 

 

Esta impressão se acentua quando investigamos, por assim dizer, os fragmentos de 
ser, que nos são dados por uma conversa, um ato, uma sequência de atos, uma 
afirmação, uma informação. Cada um desses fragmentos, mesmo considerado um 
todo, uma unidade total, não é uno, nem contínuo. Ele permite um conhecimento 
mais ou menos adequado ao estabelecimento da nossa conduta, com base num juízo 
sôbre o outro ser; permite, mesmo, uma noção conjunta e coerente dêste ser; mas 
essa noção é oscilante, aproximativa, descontínua. Os seres são, por sua natureza, 
misteriosos, inesperados. (CANDIDO, 2007, p.52) 

 

 A dificuldade em se perceber e analisar a formação do ser na literatura está ligada 

diretamente a essa percepção de Antonio Candido. Quando se trata de formação, trata-se da 

busca interior da personagem frente as suas experiências no mundo exterior. A maneira como 

o discurso literário expressa essa transformação nem sempre é fácil de ser captada, pois surge 

no texto de forma fragmentária, construída pela voz não só da própria personagem que passa 

pelo processo formativo, mas como pela do narrador e de outras personagens. Antonio 
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Candido, no entanto, observa que essa fragmentação do ser na literatura é criada pelo escritor 

que "delimita e encerra, numa estrutura elaborada a aventura sem fim que é, na vida, o 

conhecimento do outro" (CANDIDO, 2007, p. 43), já na vida, é parte de nossa própria 

experiência e forma de percepção do mundo. No romance, as personagens (gestos, frases etc.) 

são mais coesas e menos variáveis, segundo Candido. Já na vida, essa lógica não é coesa, 

mas fluida, pois varia de cada fase, situação e conduta desse ser. A personagem em formação 

se aproximaria de certa forma dessa imagem variável do ser, como afirma Bakhtin ao apontar 

como característica da personagem em formação sua variabilidade, pois a cada situação e 

experiência de vida ela vai se transformando, modificando sua forma de pensar e agir, 

questionando, refletindo e mudando. Seria, portanto, a tentativa da literatura de representar a  

transformação interior do homem perante o mundo. 

 Analisar narrativas cuja personagem passa pelo processo de formação requer do leitor 

que observe o corpo interior e exterior da personagem, ou seja, olhe para os acontecimentos 

de dentro da personagem e também se posicione fora dela e observe o seu exterior; sendo 

claramente esta última ação a mais importante para Bakhtin: "a obra de criação verbal é criada 

de fora para cada personagem e, quando a lemos, é de fora e não de dentro que devemos 

seguir as personagens" (BAKHTIN, 1992, p.87). Esse trecho nos leva exatamente ao fio que 

conduz o pensamento de Bakhtin sobre a personagem, já teorizado anteriormente: a 

personagem é um ser integral não criado pelas suas próprias forças, quem lhe dá essa 

integralidade é o autor, ele cria sua consciência e os limites espaciais e temporais que a 

cercam, mesmo aqueles dos quais ela não tem consciência. Essa criação é realizada de fora, 

assim como a interpretação estética e a estruturação do corpo exterior da personagem e de seu 

mundo pelo autor-contemplador também deve ser para alcançar o todo artístico e dá-lhe 

acabamento. 

 Ao tratar da construção do homem interior na literatura, Bakhtin salienta que a forma 

como a sua própria vida transparece a ele é diferente da forma como a vida do outro lhe 

transparece; isso quer dizer que a formação da consciência de si e a estruturação da existência 

da personagem estão diretamente atreladas a sua vivência do outro, como comentado no 

subitem anterior.  

Sobre o homem interior na literatura, Bakhtin considera a alma vivenciada de dentro 

elemento extraestético, assim como a percepção do corpo interior é extraestético. Estético é a 

percepção da alma do outro, do corpo exterior do outro: "A determinidade interna [...], que 
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nasce e morre no mundo e para o mundo, inteiramente dada no mundo e no mundo acabada, 

reunida num objeto finito, pode ter significado de enredo e ser personagem" (BAKHTIN, 

1992, p.101). E continua: "compreender esse mundo como mundo dos outros, que neles 

concluíram as suas vidas, é a primeira condição para uma abordagem estética do mundo" 

(BAKHTIN, 1992, p.102). Olhar para a personagem como um todo acabado, vê-la de fora, 

dentro de seu mundo, é a primeira condição para uma abordagem estética da personagem: "só 

no mundo dos outros é possível o movimento estético, movimento do enredo, dotado de valor 

próprio" (BAKHTIN, 1992, p.102). 

Nas narrativas aqui analisadas, capturar o mundo interior da personagem não foi tarefa 

fácil. Para isso, colocamos-nos no lugar do outro que a observa, no lugar do narrador e das 

personagens, e também no lugar do leitor que a vê como um ser acabado em um mundo 

acabado. Além disso, buscamos no texto as falas da própria personagem sobre si. Dessa 

experiência da busca pelo interior da personagem, percebemos, em Candido, que a maneira 

como as outras personagens construíam a sua imagem era diferente da que ele próprio 

construía; sua mãe e avô acreditavam ser ele um monstro por não criar vínculos com sua 

família e nem se importar com o abandono da mãe; para o padre, era maneira do menino não 

entrar em contato com esse sentimento do abandono; para Candido, ao final da narrativa, 

quando encontra sua mãe em um restaurante, fica claro que o não se importar estava 

relacionado à forma como o protagonista encarava o mundo, sem atribuir culpa ao outro, sem 

questões religiosas, com a crença de que “a vida é simples”. A mãe tê-lo abandonado para 

viver na América com outro homem não era uma questão interior para Candido, pois, segundo 

ele, “o amor é simples”; se há o desejo, concretize-o. Se sua mãe queria o americano, estava 

certa quando abandonou a casa.  

A formação de Candido revelou a ele que a verdade está na experiência em si, no 

corpo, por isso a arte era para ele tão maravilhosa desde menino até, pois a arte está para o 

homem assim como a religião para Deus. A arte é fruto da inspiração humana, do seu desejo, 

do sentir o mundo e a si mesmo. Os corpos nus no teto da casa em que fora criado e sua 

profunda admiração por eles trazem ao leitor a aproximação desse sentir interior da 

personagem; o caminhar da narrativa só confirmaria isso.  

Uma das últimas cenas de Candido na narrativa ocorre em um restaurante quando 

encontra sua mãe com sua nova família. A mãe, por educação, convida-o a conhecer a 

América. Pela própria voz de Candido, temos a seguinte resposta: “aqui eu sinto que algo está 
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para terminar e outro para começar" (SCIASCIA, 1977, p. 134, tradução nossa); ele sentia em 

Paris que vivia o movimento da formação e da mudança e não queria deixar isso, não por 

remorso ou para machucar a mãe, era o que ele sentia sem simulacros. A mãe percebe de 

forma diferente aquela atitude e mais uma vez diz ser o filho um monstro. Temos aqui duas 

percepções, a do outro, pela mãe, que entende de seu mundo interior a atitude exteriorizada 

pelo filho; e o interior de Candido, revelado por suas próprias palavras, mas também pela 

imagem acabada que o leitor possui dele, pois, ao longo da obra, Candido mostrou por suas 

atitudes e palavras sentir em seu interior essa simplicidade nas coisas, além de não demonstrar 

nenhum rancor pela mãe. 

 O eu interior é determinante para a análise da formação, pois sua observação traz ao 

leitor a possibilidade de descobrir a partir das relações e experiências do ser ficcional a forma 

como ela exterioriza o sentir-se diante desses acontecimentos, de forma que a análise do todo 

da personagem dentro do todo da obra, a comparação entre suas percepções sobre o mundo 

exterior e sobre si mesma frente a percepção do outros sobre suas ações é o ponto chave para 

alcançarmos no texto o processo de amadurecimento e transformação pelos quais ela passa. 

Em uma narrativa em primeira pessoa, essa tarefa é um pouco mais fácil, 

principalmente no caso de Calogero, que, além de expressar seus sentimentos e visão de 

mundo no texto, no retorno para casa após a experiência da guerra, afirma sem rodeios que 

não era mais o mesmo, que vivenciara a formação. Temos, portanto, acesso ao seu eu interior 

por tudo aquilo que ele expõe na obra, como na forma como se expressa diante de cada 

personagem; Calogero nas conversas com Ventura é diferente do Calogero diante da família; 

aquele mais solto para dizer o que pensa, mais livre para fazer questionamentos; esse já mais 

cuidadoso, muito por ser criticado por seus novos posicionamentos. Essa afirmação corrobora 

a ideia de que o outro é peça importantíssima para a análise da formação na literatura, pois, a 

cada outro, esse eu interior captado é diferente, sendo a constituição total o diálogo entre 

todas essas percepções.   

Calogero revela, por exemplo, que as trincheiras mexeram com os seus sentidos, pois 

eram um lugar de degradação, de mau cheiro, de divisão de espaço entre o homem e a morte, 

repleto de fezes e urina: “o lugar mais degradante da guerra, espaço em que esse homem se vê 

em seu estado mais selvático” (SCIASCIA, 2009, p.217, tradução nossa). Essa fala reúne-se a 

várias outras que nos apontam o eu interior da personagem, como no momento em que ele 

percebe ser a guerra uma grande hipocrisia: “homens que vão à igreja e ao mesmo tempo 
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estão fuzilando outros homens, camponeses, e ninguém diz nada, mas quando se mata um 

padre, aí as coisas mudam de figura, aí o mundo fica chocado”. Ele percebera, a partir do 

episódio da morte de um padre, que o mundo voltou-se contra os republicanos, o que deu a 

vitória a Franco. Nessa vivência exterior, Calogero compreende duas coisas: 1) não se ganha a 

guerra apenas com armas e homens, mas com a imagem que se constrói de si e do inimigo; 

por exemplo, o outro como o assassino de padres desequilibra o adversário, a confiança de 

seus homens e traz questionamentos entre os aliados (Calogero critica dois jornalistas que 

mudavam o acontecimento, contavam e registravam da maneira que lhe conviesse, 

exatamente por criarem imagem negativa do lado da guerra que aprovavam); 2) quanto à 

identidade do sujeito, percebeu que ela interfere no sentimento propagado por sua morte; 

como no exemplo do padre que morreu junto com outros homens e crianças, mas o que se 

falava era somente sobre o padre: "havia crianças e mulheres, militares e soldados civis que 

não escaparam: mas toda a Espanha de Franco só se lamentava pelo padre morto" 

(SCIASCIA, 2009, p.221, tradução nossa) Essa mesma atitude vemos hoje com os atentados,  

quando é na Europa ou nos EUA a comoção é uma; se é num país africano ou asiático, não se 

comenta da mesma forma. 

À medida que a narrativa caminha, mais e mais percepções e indagações de Calogero 

são reveladas e o leitor alcança seu eu interior a partir do que ele próprio diz, sem a 

interferência da percepção de um narrador observador, o que dentro de uma narrativa em que 

a personagem passa pela formação só tende a evidenciar o seu novo eu, que se constrói com 

as experiências e as reflexões decorrentes delas. 

 

 

Tempo-espaço na formação 

 

 Ao tratar sobre o romance de formação em Estética da criação verbal, Bakthin fez 

menção à maneira como esse subgênero se relaciona ao tempo da narrativa. Sobre o romance 

de formação de quinto tipo, cuja obra paradigma goethiana é situada pelo russo, Bakthin fala 

na presença do tempo histórico real, que consiste nos vestígios das mudanças feitas pelo 

homem em espaço e tempo determinado. A vivência de Calogero, por exemplo, na Guerra 
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Civil Espanhola, em batalhas que de fato ocorreram, a estreita ligação entre episódios 

históricos reais e eventos dentro da narrativa, com ênfase nas mudanças realizadas pelo 

homem (seja o próprio protagonista, seus colegas, o próprio Mussolini, Franco entre outros 

homens que vivem na narrativa) no espaço-tempo em que estão inseridos são também marcas 

desse tipo de tempo.  

O tempo histórico estaria relacionado a eventos históricos de curta ou longa duração e 

a modificações que a sociedade promoveu no comportamento, no desenvolvimento político, 

econômico e social. O foco nesse tempo é a interferência dos homens no mundo. Como 

exemplo, temos as marcas deixadas pelos homens na época da Segunda Guerra que 

perduraram no pós-guerra. Os ideais nazistas e fascistas não morreram junto com Hitler e 

Mussolini, o pensamento e o comportamento disseminados naquela fase continuou, como, no 

caso da ficção, o fato do avô de Candido, ex-general fascista, ainda manter seu ar autoritário, 

dominador e egocêntrico. 

 Tanto em Candido como em L'antimonio a referência e, muitas vezes, a descrição de 

acontecimentos históricos marcantes na história mundial e italiana estão presentes, como nas 

primeiras páginas de Candido, em que o narrador narra a invasão da Sicília pelas tropas norte-

americanas de Patton e pelas tropas britânicas do VIII exército de Montgomery. Essa invasão 

ocorreu, no mundo não ficcional, na sequência da retirada das forças alemãs e italianas do 

norte de África, que haviam sido atacadas também por tropas britânicas e norte-americanas. 

Tanto Hitler como Mussolini estavam convencidos de que os aliados atacariam na Sardenha 

ou então na Grécia. Esta convicção foi ajudada por várias operações de contra-espionagem 

destinadas a enganar os serviços secretos alemães. 

 A operação, assim como narrado no romance de Sciascia, começa à meia noite do dia 

10 de julho de 1943 com o desembarque de forças paraquedistas e o grosso das forças aliadas 

começa a desembarcar nas praias da Sicília durante a madrugada em vinte e seis diferentes 

praias do sul da Sicília. No romance, entretanto, o narrador não menciona a hora exata da 

operação, apenas diz que ocorreu entre a noite de 9 e 10 de julho de 1943. Ademais a 

narrativa não entra em detalhes quanto a como se deu o desembarque e a invasão, só sinaliza 

que foi efetuada pelas tropas britânicas e norte-americanas.  

 Além da superioridade aérea e naval, as tropas aliadas, especialmente americanas, 

enfrentam tropas italianas que não estavam muito seguras do que estariam a defender, pois 
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muitos dos militares americanos eram descendentes de italianos e praticamente não havia um 

habitante da Sicília que não tivesse um familiar na América. 

 A Sicília se via mais uma vez em sua História como lugar estratégico para uma 

invasão ao continente europeu. Foi assim na Segunda Guerra Mundial e em muitos outros 

conflitos. O mar era conhecido, por isso, como o portador da dor, da desgraça e da morte para 

os sicilianos. O cenário de guerra revelado pelo narrador era de uma noite iluminada 

sinistramente, um local lavrado de bombas. É nesse cenário de mudança política e de conflito 

que nasce Candido. 

O tempo em Candido se desenvolve entre o ano de 1943 e 1977, o que significa o 

acompanhamento dos 34 anos de vida do protagonista. No final do romance, há a seguinte 

datação: "Racamulto, 3 de outubro de 1977". O narrador, portanto, coloca-se como alguém 

que se encontra na cidade do autor, Leonardo Sciascia, no momento em que termina de narrar 

os caminhos percorridos por Candido.  Não é só o narrador que se encontra na Sicília, a 

história contada se passa na ilha e o título já nos remete a isso: Candido ou um sonho feito na 

Sicilia. A palavra sonho remete a algo não real, realizado pelo subconsciente; e Candido, com 

sua história de guerra, amor, ódio, religião, política, cheio de elementos históricos, está no 

plano do real, do realizado; é quase uma antítese. Depois de conhecer Sciascia no capítulo 

anterior, podemos supor que essa escolha refira-se à decisão do autor de quase nunca ter se 

afastado da Sicília. Sendo Candido reconhecido como seu alter ego, também ele não se 

afastou, até mesmo quando conclui sua formação em Paris no final do romance. Por mais que 

estivesse longe de sua terra natal, era como se jamais tivesse se afastado e o deslocamento 

para outro país realizado sem que o protagonista tivesse se afastado inteiramente de sua 

Sicília.  

Não é só no início da obra, entretanto, que há a estreita relação do protagonista com as 

mudanças históricas reais Ao longo da obra, ele vive as mudanças político-partidárias de seu 

país, presencia a continuidade da desigualdade no campo, as ambições políticas que apenas 

mudaram de mãos, das fascistas para as comunistas e democrata-cristãs, e principalmente as 

marcas que essas decisões e mudanças deixaram no espaço em que estava inserido, como a 

continuidade da desigualdade, a centralização do capital e do poder, as poucas mudanças de 

pensamento e de atitude política e econômica realizada pelo partido comunista, assim como 

pelo partido democrata-cristão. Essa percepção foi a de Sciascia sobre seu tempo, sobre a 

ganância que alimentava os partidos italianos.  
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Segundo o estudioso José Carlos Reis, o tempo histórico reflete como o historiador vê 

a relação entre passado, presente e futuro. O passado seria o que há de mais sólido na 

estrutura do tempo, é a existência conhecida, a consolidação do ser no tempo e serve ao 

homem para se conhecer no presente. Ele penetra no presente, contudo, não existe em si, o 

que existe é a reconstrução que se faz dele. O historiador sabe que o homem "muda, que é 

finito" (REIS, 1996, p.4), que esse homem está em constante movimento. O romance de 

formação, por exemplo, destaca esse movimento, principalmente o que é composto pelo 

tempo histórico, pois coloca a personagem e o mundo em processo de devir, retira a 

estaticidade desses elementos da narrativa para que seja possível ao leitor presenciar a 

mudança do ser ficcional. 

O tempo histórico não se refere somente ao tempo coletivo, anônimo - este é um 

primeiro esforço de endurecimento-consolidação do passageiro individual: “O tempo histórico 

refere-se à ‘vida humana’, que é individual e coletiva” (REIS, 1996, p.6). Isso se relaciona 

diretamente ao que ocorre no romance de formação, que tenta capturar esse tempo da 

consciência a partir do tempo histórico, ao inserir a personagem no tempo coletivo, em meio 

às mudanças e construções coletivas.  

Para o historiador alemão Reinhard Kosseleck (apud REIS, 1996, p.12), o tempo 

histórico está relacionado "ao conjunto de ações sociais e políticas, a seres humanos 

concretos, agentes e sofredores, às instituições e organizações que dependem deles". Para ele, 

o passado chega ao presente "em ruínas, aos pedaços, em fragmentos, pela ação erosiva do 

tempo: prédios, templos, imagens humanas e sagradas [...] Em geral, chegam cortados, 

amputados, desviados, quebrados [...]". Para ele, conhecer um mundo histórico era "responder 

a esta questão maior: como, em cada presente, as dimensões temporais do passado e do futuro 

foram postas em relação?" (KOSSELECK apud REIS, 1996, p.12). A resposta dessa pergunta 

é o diálogo construtivo entre presente, passado e futuro.  

Para o historiador alemão, o tempo histórico só se torna possível por comportar duas 

categorias: a experiência vivida (passado atualizado) e o horizonte de espera (futuro 

atualizado). São conceitos assimétricos, não se recobrem, "de sua diferença e tensão nasce a 

'temporalização'". O passado não é o futuro nem o presente; essa diferença marca o tempo, 

contudo, "uma relação estática entre eles é inconcebível" (KOSSELECK apud REIS, 1996, 

p.14). Assim como no romance de formação, essa relação entre passado, presente e futuro não 

pode ser estática. O passado (experiência vivida) em diálogo com o presente (percepção no 
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agora em diálogo construtivo) cria um novo ser no futuro. Esse novo ser só será descoberto 

após sua formação, após o diálogo criativo entre passado e presente que mostrará a ele novas 

possibilidades para o futuro.  

Candido vive em um momento histórico de ruptura política, a obra mostra um 

momento histórico que ruma para o enfraquecimento dos ideais comunistas, e ele vive isso na 

carne. Sua formação individual mistura-se ao momento histórico de substituição de um 

regime totalitário para pensamentos libertários ainda impregnados de comportamentos desse 

regime que acabara de se dissolver. Em Candido, Sciascia afirma isso ao dizer que os 

fascistas não deixaram de pensar como fascistas após o fim do regime, como já mencionado; 

há uma noção de continuidade do fascismo em outros partidos, e também no pensamento 

social.   

 O enredo de Candido acompanha a vida do protagonista desde o nascimento até a fase 

adulta, o que também o relacionaria ao tempo biográfico de que fala Bakthin. As outras 

personagens, por mais que possuam suas vidas, o estar delas na obra está sempre ligado à 

Candido, à relação com ele, às consequências que essas relações terão na vida dele. O fato de 

ser um romance focado na trajetória existencial do protagonista, ao seu acompanhamento 

desde o nascimento até a fase adulta, não o transforma em um romance de formação, é 

necessário mais do que isso, é necessário o acompanhamento do desenvolvimento intelectual, 

moral, físico, psicológico dessa personagem. Esses elementos surgirão ao longo da obra, cujo 

relevo está no envolvimento do protagonista com a política, com a religião e a maneira como 

ele lida com o amor, a morte e a culpa.  

Bakhtin, quando trata do tempo no romance de formação, fala em movimento, 

movimento esse a ser evidenciado por esse tipo de narrativa. Assim como aponta Bakhtin, 

Moretti também sustenta, em vários momentos de sua teoria sobre o romance de formação, a 

importância do termo movimento, cuja relação está diretamente ligada a outras duas palavras, 

tempo e espaço, pois, para que a literatura traga ao leitor um romance que mostre esse 

movimento, é necessário que esses dois elementos o revelem.  O espaço também é 

importantíssimo, pois ele abarca pessoas, crenças, valores morais, políticos, tudo o que faz 

parte do que a personagem é, daquilo que a constrói como sujeito.  

Podemos afirmar aqui que o romance de formação pode ser considerado como o 

romance do movimento, pois tenta trazer ao seu leitor o movimento da personagem em um 
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período/escala de tempo e como estar em constante movimento consiste em estar em 

constante processo de mudança, em deixar de ser o que se era e passar a agir e a pensar 

diferente. A maneira como Sciascia constrói isso na obra dá-se, além do acompanhamento das 

fases da vida da personagem, pelo uso do vai e vem temporal dos acontecimentos. Quando 

Candido tem problemas amorosos com a empregada e com o partido, esses acontecimentos 

não são narrados linearmente, mas de maneira alternada, com o objetivo de não isolá-los, para 

mostrar, assim, que, na vida, os problemas acontecem muitas vezes simultaneamente. Apesar 

de algumas passagens serem desenvolvidas dessa maneira, no geral, em Candido, a narrativa é 

posta de maneira linear, exatamente para marcar os conflitos em cada fase da vida da 

personagem, escolha também comum em narrativas de formação.  

Em Calogero, o tempo não é linear como em Candido, nem acompanha as fases da 

vida do protagonista. O tempo da narrativa já começa com a personagem vivenciando a 

guerra, depois volta para a sua vida antes da guerra, como minerador, e todos os 

acontecimentos que o levam até a Espanha. Vale mencionar que, assim como ocorre em 

Candido, a narrativa em L’antimonio começa em um cenário de guerra, com metralhadoras, 

violência e mortes.  Sendo a narrativa em primeira pessoa, o passado vem em fluxo de 

memória enquanto o presente se revela imediato e vivido concomitantemente ao discurso do 

narrador personagem. 

L’antimonio também faz diversas menções históricas, como as datas das batalhas 

realmente ocorridas na guerra civil espanhola, ao fascismo, franquismo, aos falangistas e aos 

fuzilamentos que ocorreram entre os anos 30 e 40 na Europa. Nesse diálogo entre 

acontecimentos históricos e ficção, a narrativa transita entre esses dois polos, como na 

menção à participação dos americanos nas brigadas que lutavam pela República. 

 No que diz respeito à menção ao tempo no conto, Claude Ambroise aponta que 

Calogero nasce em 1910, o acidente com a mina ocorre em 1936. Vai para a guerra logo 

depois. Em 1939, ocorre, na guerra, a perda da mão. Ambroise (1974, p.91, tradução nossa)  

afirma que "o episódio espanhol, na vida do ex-minerador, nascido em 1910, se insere 

exatamente entre duas violências: uma histórico-natural (o fogo na mina), a outra histórica (a 

ferida da guerra)". A primeira o faz ir à guerra, e a segunda, voltar da guerra. A relação com 

fatos históricos reais é claro, uma vez que a guerra da Espanha começou em 1936 e acabou 

em abril de 1939, data mencionada no conto, quando Calogero afirma ter voltado da Espanha 

meses antes da guerra terminar, em janeiro de 1939.  
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Antes de começar a obra propriamente, Sciascia usa, como epígrafe, um trecho do 

poema épico Conquistador do americano Archibald MacLeish (1932) 23, poeta que participou 

da primeira guerra mundial e que desejava colocar os americanos contra o fascismo. Seu 

poema épico baseou-se na expedição de Hernan Cortez ao México em nome do rei Carlos I da 

Espanha entre 1529 e 1521 e enfatizava o amor dos homens pela aventura. Trata da conquista 

e exploração do México e do ímpeto conquistador, esse desejo que destrói o que vê pela 

frente. Assim como faz Sciascia em seu L'antimonio, o poema está em primeira pessoa e narra 

as peripécias do herói em meio à guerra. Há duas razões para Sciascia ter usado essa epígrafe: 

i. para mostrar que outros artistas também escreveram sobre momentos históricos sem os ter 

vivenciado, como faz MacLeish que  se inspirou na crônica de Bernal Diaz, que participou 

das campanhas bélicas retratadas pelo poema; ii. para destacar ser o ímpeto do homem pelo 

poder, pela conquista e pela guerra muito antigo, no conto são os espanhóis comandados por 

Franco, mas poderiam ser americanos, ingleses, italianos etc.  

 No poema, MacLeish fala dos bravos soldados que lutam e guerreiam pelo desejo de 

poder de outros que vivem uma vida pomposa. Essa crítica também é feita por Ventura sobre 

a guerra, quando afirma que há na Itália poucos homens poderosos que usam a palavra para 

convencer os pobres tolos a guerrear e morrer pelo seu desejo de poder e riqueza. E ainda o 

fazem acreditar que é pelo bem de todos, do país e da pátria. É o retrado de guerras diferentes, 

mas com algo em comum: o desejo do homem por poder. 

 No que tange à resposta implícita à crítica feita por Calvino, a escolha do poema de 

Leish não é por acaso, o poeta americano cita Francisco López de Gomora, eclesiástico e 

historiador espanhol que nunca atravessou o Atlântico, que não viveu a expedição, mas que 

falou sobre ela em sua obra História sobre a Conquista do México. No entanto, a escolha de 

Sciascia mostra que, no caso de Gomora, a guerra é transformada em algo pomposo, festivo e 

triunfal. Já no caso de L'antimonio, Sciascia deu voz a um combatente pobre do sul da Itália 

para que ele apresentasse suas angústias, descobertas, dores e mudanças, além das 

incoerências e violências dos grandes ditadores. 

                                                           

23 "E o cardeal morrendo e a Sicília sobre os ouvidos - problemas suficientes novas terras a serem conquistadas 
... nós assinamos embaixo e navegamos na primeira maré.. " [adaptado]. 
"and the cardinal dying and Sicily over the ears - trouble enough new lands to be conquered... we signed on and 
we sailed by the first tide.."  
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 Sciascia declarava ser crítico quanto ao historicismo, pois, para ele, a História asbtrai 

informações e detalhes, além de modificar o acontecimento. Colocar o protagonista Calogero 

vivendo e narrando sua terrível experiência na guerra seria uma resposta a esse historicismo, 

que não centraliza as experiências de quem viveu os acontecimentos. Torna-os frios. Sciascia, 

por meio da literatura, tentou evidenciar isso.   

 Outra passagem de Sciascia, logo depois da epígrafe e antes ainda de iniciar o conto, 

corrobora essa crítica ao historicismo: 

 os mineradores do meu país chamam de antimonio o grisù [gás altamente explosivo 
que se desenvolve nos minérios de carbono]. Entre os mineradores é lenda que esse 
nome provenha de anti-monge: quem antigamente trabalhava com esse gás e, 
manuseando-o, morria. Posteriormente, o antimônio entra na composição da pólvora 
feita para as armas de fogo, para os asfaltos, e depois para os cosméticos. Por essas 
sugestivas razões, eu o intitulei assim: L'antimonio. 

 

Nesse trecho, temos a palavra de Sciascia ao explicar o porquê da escolha do título 

L’antimonio. Tal escolha revela a decisão do autor em tratar de questões concretas ocorridas 

na Itália (meu país), como maneira de revelar acontecimentos, muitas vezes esquecidos pelos 

manuais de história, vividos por seus conterrâneos, mineradores pobres e explorados do sul da 

Itália. 

 

 

A necessidade do movimento: a viagem como símbolo de transformação 

 

 Lukács, em seus estudos sobre a formação, como já comentado, revela-nos a 

importância da movimentação da personagem na obra, para que a bildung aconteça. Esse 

movimento não é só interior, referente ao lançar-se na formação, ao processo de reflexão no 

qual a personagem se insere, mas também exterior, mudança da casa dos pais; envolvimento 

em ambientes políticos e intelectuais; movimentação em espaços públicos e privados; e a ação 

de viajar, de sair de sua terra natal para entrar em outro mundo. Essa movimentação exterior 

está ligada diretamente à interior, pois, uma vez vivendo a experiência da viagem, o sujeito 

move seu interior frente às novas possibilidades e percepções advindas do vivenciamento da 

alteridade. O narrador em Candido fala literalmente após um rompimento amoroso: sem 
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Paola, "o tempo para Candido era duro e parado"; tinha os livros, Don Antonio, o trabalho, 

mas "tudo era repetição, chato, enfadonho" (SCIASCIA, 1977, p.102, tradução nossa). 

Resolveu então mover-se, movimentar-se, "mover-se para tentar mover, dentro de si, o amor 

pela vida que sentia não ter perdido" (SCIASCIA, 1977, p.102, tradução nossa). Candido 

amava viver, sentir e observar. 

A viagem é uma das mais recorrentes experiências encontradas em narrativas de 

formação, exatamente por trazer ao sujeito novas perspectivas, diferentes daquelas de seu 

espaço cotidiano; além, é claro, de possibilitar o encontro com outras personagens, de cultura, 

jeito, forma de pensar diferentes dentro de uma realidade também diferente. Na experiência da 

viagem, o sujeito em formação compara suas verdades àquela nova realidade, às novas 

maneiras de ação do homem no mundo e, nesse jogo de enfrentamento e contrastes, ele 

repensa essas verdades. O deslocamento espacial move exterior e interior da personagem, 

sendo, assim, relevante para o processo de transformação pela qual ela passa no texto literário. 

Em Candido, a viagem a Lourdes representava muito para o protagonista, seu desejo 

por viajar era “como uma febre ansiosa, visionária, e um quê de delirante”; ele tinha 

consciência de que esse deslocamento lhe traria novas experiências e movimentaria sua vida. 

O narrador é categórico ao afirmar que nem o jovem nem o padre voltaram os mesmos dessa 

viagem: "Don Antonio não era mais padre e estava mais alegre, espirituoso, leve, a ponto de 

parecer ‘cínico’ e ‘blasfêmico’” (SCIASCIA, 1977, p.66, tradução nossa). Don Antonio 

rebate esses dois últimos adjetivos: “sou considerado cínico, blasfêmico: justo agora que não 

sou mais, desses vícios me acusam". Para Candido, a mudança estava relacionada à 

experiência sexual e àquilo que ele passou a pensar sobre mulher e religião. 

Don Antonio declarava estar mais religioso do que nunca, uma religião "conquistada", 

diz o narrador, a partir do cultivo da terra. Vale comentar aqui como esse sentido de religião 

está relacionado ao pensamento de Sciascia sobre religião, não aquela imposta, mas aquela 

que faz sentido ao ser humano, aquela adquirida e sentida. Uma religião que não vem pelo 

medo de pecar, pelo culto aos santos, pela ida à igreja ou pela leitura da bíblia; mas uma 

religião que vem do contato com a terra, com a verdade, a justiça, a divisão, o amor, o cultivo, 

o ver crescer. O cultivar a terra o fazia se sentir vivo. Candido, por sua vez, não estava 

convencido daquilo, de que a sensação de estar vivo está relacionada à terra, para ele fazia 

mais sentido estar relacionada às mulheres. Ele percebeu no trem que o "amor responde ao 

amor" (SCIASCIA, 1977, p.66, tradução nossa), ou seja, o amor não responde a Deus, à 
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religião ou à sociedade, e sim ao amor, ao ato vivido entre duas pessoas sem culpa. Candido 

desejava fixar e reviver aquela sensação do beijo que vivera com uma jovem no trem: 

“[queria] repeti-la, fixá-la, confirmá-la; e completá-la" (SCIASCIA, 1977, p.66, tradução 

nossa). Usa o verbo completar, com o uso do ponto e vírgula, para destacá-la, pois estava 

relacionada ao ato sexual, ao sexo, pois ainda era virgem. Sobre a experiência amorosa, 

Jacobs a destaca como uma das vivências também comuns nos romances de formação.  

 A viagem a Lourdes tinha um propósito: ajudar a transportar feridos e enfermos ao 

santuário para o pedido do milagre. Esse contato com a enfermidade causou a Candido 

sensação negativa, pois se deparou com olhares de sofrimento. Era uma sensação negativa não 

de arrependimento da viagem, mas pelo sentimento de estupor e de admiração por estar em 

um lugar capaz de agregar e organizar tanto sofrimento. Tinha naquela organização, naquele 

agrupamento de tanta dor e sofrimento um quê de repugnante e também de grandioso. 

Candido estava mexido com aquela experiência, era um misto de sentimentos, algo que ainda 

não tinha vivenciado (SCIASCIA, 1977, p.62, tradução nossa). Ele sentia a "grandiosidade", 

enquanto Don Antonio sentia "repugnância", sentimento que havia sentido na primeira 

viagem (ainda jovem) e confirmada vinte anos depois. E esse sentimento vinha não pelos 

corpos doentes, mas pela esperança organizada, condividida. Nos dois dias seguintes, "o 

estupor e a admiração de Candido deram lugar à repugnância" (SCIASCIA, 1977, p.63, 

tradução nossa). O sentimento do jovem muda, por interferência do que sentia Don Antonio, e 

pela própria mudança interior após o contato contínuo com os doentes. Nesse momento, 

Candido diz a Don Antonio no auge de sua repugnância: "Se eu fosse Deus, de todos eles me 

ofenderia" (SCIASCIA, 1977, p.63, tradução nossa).  Fica evidente nesse parágrafo que o 

enredo gira em torno da mudança interior de Candido e que o foco do texto não é a descrição 

da viagem em si, as pessoas, os espaços, o santuário, como em um romance de viagem, mas 

sim em observar a mudança da personagem ao longo dessa experiência, tanto que as maiores 

transformações suscitadas por essa viagem se dão mais no trem, no caminho para, do que na 

cidade de Lourdes em si. 

O narrador dessa primeira viagem ressalta também que, entre os saudáveis, voluntários 

e enfermeiros, havia uma euforia, uma exaltação pela saúde e pelos desejos. Como se a dor e 

o sofrimento do outro, fizesse com que eles exaltassem e elevassem  a saúde que eles tinham, 

e os outros não. As enfermeiras e as senhoras que chegaram rígidas, em uma voluntária 

mortificação como de costume, no calar da noite, mudavam, ficavam mais soltas, com uma 
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vitalidade e atitudes carnais. Segundo o narrador, era algo que não poderia não acontecer em 

um local cheio de doentes, que essa vitalidade se proclamasse, se revelasse e se manifestasse 

de maneira mais visível. Em uma dessas noites, ao acordar e sair pelo corredor, uma das 

enfermeiras que vinha passando perdeu o equilíbrio e caiu nos braços de Candido que tentou 

ajudá-la; nesse momento, quando a pegou, sentiu o vestido por fora, depois por dentro e não 

soube se um momento antes ou depois (uma experiência confusa), começou a acariciá-la, a 

abraçá-la. Foi intensa a forma como suas mãos se tocaram; eles se beijaram longamente. 

Nesse momento, Candido "sentiu e viu, viu na sua profunda e doce cegueira, a si mesmo e ao 

mundo tornar-se uma esfera líquida de música" (SCIASCIA, 1977, p.64, tradução nossa). 

Esse sentimento de estupor e prazer vira arte para ele; assim como seus momentos felizes da 

infância estão atrelados às pinturas da casa. No dia seguinte, a moça fingiu não conhecê-lo, e 

Don Antonio explicou a Candido que aquela atitude era normal, pois a essas meninas era 

ensinada a benevolência católica, o fugir do amor e do pecado. 

Candido mudou; ele próprio revela isso ao afirmar que, após aquela triste viagem, 

duas revelações lhe tocaram: o desejo sexual e a percepção de que era imune à religião. A 

personagem chama de milagre o primeiro beijo e o narrador concorda: foi "o único milagre 

naquele trem", ou seja, todos que voltaram de Lourdes continuaram doentes, nada mudou; o 

que denota o tom cético do narrador. Para Don Antonio, aquela viagem foi “para Candido 

uma vacinação contra a religião, estava imune” (SCIASCIA, 1977, p. 65, tradução nossa). A 

religião de Candido era a verdade, fosse ela a de quem desejava uma mulher e não sentia 

culpa por isso; fosse ela a de quem não acreditava na fé cristã, nem em seus milagres.  

A segunda viagem de Candido foi feita após sua desilusão com o partido comunista e 

com aquilo que ele acreditava pregar o comunismo: igualdade, divisão e justiça. Depois de 

sua expulsão do partido e da tomada de seus bens por seus parentes que se aproveitavam das 

verdades faladas pelo jovem para chamá-lo de louco e interditá-lo, ele resolveu sair em 

viagem junto com sua prima Francesca, agora sua companheira. A transformação da 

personagem muitas vezes é confundida pelas pessoas que o conhecem e que, diferente dela, 

mantêm-se na estaticidade, a considerá-lo louco. Foucalt critica essa busca incessante pela 

verdade em Ordem do discurso, destacando que ela limita o discurso do ser, uma vez que dita 

o que pode e o que não pode ser considerado verdade; os loucos, por exemplo, distanciam-se 

desses limites, o que não significa que o que eles dizem não sejam discursos possíveis.  
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A formação da personagem, cuja consequência é muitas vezes enxergar o que outros 

não enxergam e questionar, e agir, e se rebelar, acarreta, em algumas narrativas, a percepção 

de que a personagem em formação enlouqueceu, como foi o caso de Candido, cuja família o 

interditou, principalmente por ele ter querido dar um terreno que valia milhões para o partido 

construir um hospital. Seu desprendimento financeiro e desejo de compartilhar seus bens com 

o próximo o levaram a ser considerado, em um mundo capitalista, um louco. O próprio 

narrador confirma que "a suposta imbecilidade de Candido estava em dois fatos: o querer doar 

terras valiosíssimas e o envolvimento com a empregada, que o abandonara levando bens 

valiosos". Ambas as situações denotam um sujeito despreocupado com o dinheiro e 

preocupado em amar, doar e doar-se. Vale mencionar que, em outras narrativas, como O 

idiota, de Dostoiévski (1869), a ingenuidade, o querer fazer o bem, a simplicidade, a 

destituição de qualquer tipo de maldade é construída, em uma sociedade voltada para o capital 

(o ter a qualquer preço), como loucura e imbecilidade; ou como possível esperteza, 

substantivo com o qual o presidente do partido o insultou. 

 Candido viajou com o que sobrou do dinheiro conquistado com seu trabalho no 

campo. Depois precisou trabalhar. Foram à França, à Espanha, ao Egito, Pérsia e Israel. Tudo 

o que viu, em sua grande maioria, era diferente e “mais degradado” (palavras do narrador) do 

que aquilo que sonhavam e imaginavam. Somente Barcelona e Paris não foram uma 

desilusão. O bom e o belo eram para eles fazer amor naquelas cidades, como se a mudança de 

espaço, a essência dos lugares reascendesse nos seus corpos a fantasia e o desejo; "como se a 

fantasia daqueles lugares, ou memória, fossem os seus próprios corpos" (SCIASCIA, 1977, 

p.116, tradução nossa). Eles não tiveram contratempos, aventuras ou desavenças. Amaram-se 

e amaram a todos, desde o motorista do ônibus até vagabundos, árabes e judeus, pois tinham 

um grande coração. Foram espectadores (observaram, sentiram, experimentaram) de 

momentos históricos (comemorações de guerra etc.) e puderam comparar aquelas 

experiências ao que viram antes por foto. O que por foto era fugaz e não deixava marcas, ali 

vivenciando, eram emblemáticas e transformadoras, o que só foi possível a partir da 

experiência da viagem, do observar e vivenciar na carne outros espaços, pessoas e 

acontecimentos. Traina (1994, p.77, tradução nossa) destaca que essa viagem com Francesca 

foi uma viagem de "verdadeira formação humana, realizada a partir da visão direta das coisas 

[...] e da experiência subjetiva dos ambientes, dos lugares". 



155 
 

Sobre os acontecimentos históricos, presenciou, em Madrid, uma parada militar 

sorridente, pelo aniversário da guerra civil em que Franco ganhara; a participação do 

embaixador da China nessa parada; na Rússia, a polícia prender um estudante acusado de 

comunismo. Essas experiências fizeram Candido refletir: "A China comunista que participa 

de uma homenagem ao fascismo; a Rússia comunista que ajudava um governo a colocar 

comunistas na prisão, quem sabe quanto de incoerências, contradições e absurdos existem no 

mundo - dizia Candido a Francesca - que estão escondidas, que não vemos, que desejamos 

que se escondam [...]". Candido concluiu daquela reflexão que os homens complicam tanto as 

coisas com suas análises complexas que o resultado disso são outros homens sem interesse de 

compreender essas coisas “para que sofram menos com elas” (SCIASCIA, 1977, p. 117, 

tradução nossa). Percebe, nesse momento, o ciclo construído pelo homem quando complica as 

coisas, para depois não querer olhá-las de tão complicadas e esquecê-las. Isso, muitas vezes, 

conscientemente, como os discursos políticos que, de tão complexos, só afastam os homens 

comuns da compreensão do que eles estão fazendo com o dinheiro público, e os rumos do 

país. 

De volta à Itália, não voltou para a Sicília, foi para Turim, onde encontrou comunistas 

e com eles conversou sobre o medo de um golpe de estado na Itália. Falaram em escapar, uns 

disseram que iriam para França, outros para Canadá e Austrália. Candido então perguntou: "E 

por que nenhum de nós quer ir para a União Soviética? [...] Não é um país socialista?". Todos 

ficaram sem saber o que responder, murmuravam, outros em silêncio, gaguejavam e não 

sabiam responder. Sem responder a pergunta de Candido, disseram que estava tarde e foram 

embora. Candido percebera, com aquele encontro, mais uma incongruência naqueles que se 

consideravam comunistas. Se seus familiares o consideraram louco lá atrás, esses jovens 

comunistas de Turim o consideraram, depois desse questionamento, um provocador. Candido 

tentava se explicar, mas não conseguia; desconfiavam dele e o afastavam. Francesca então 

diz: "e se eles foram todos uns imbecis?" (SCIASCIA, 1977, p.119, tradução nossa). Essas 

palavras foram para Candido "o início de sua libertação". 

Candido compreendeu, em sua viagem pela Europa e dentro da própria Itália, que as 

cidades e regiões estavam divididas, sem que os lados soubessem expressar claramente seu 

posicionamento; os camponeses do Sul gritavam contra os operários do Norte, mas não 

sabiam fundamentar bem o porquê. Sobre isso, falou Antonio Gramsci em seu estudo sobre a 

questão meridional, em que conclui ser o movimento do Estado a favor dessa desavença entre 
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classes, regiões e cidades, pois todos se esquecem da sua responsabilidade sobre o caos no 

país. Candido viu, em Turim, exatamente o que apontou Gramsci, uma cidade em conflito em 

um país em conflito. E o Estado, além de se omitir e nada fazer, estimulava a briga entre 

ambas as partes, para que pudesse fugir das atenções. 

Para representar essa tensão, Candido usa a metáfora da garrafa, ao afirmar que 

existiam dois escorpiões lutando dentro de uma garrafa. Don Antonio acreditava que uma 

hora a garrafa seria rompida pelos operários, pelos homens do sul, pelo povo. Candido achava 

aquela ideia muito maoista, radical e revolucionária; e, então, indaga: “Mas assim não é estar 

dentro de outra garrafa"; ou seja, entrar na garrafa do Partido Comunista. Don Antonio 

responde: “Sim, mas não de escorpiões". Esse diálogo marca o provérbio: "fiquemos com o 

menos pior". Para o ex-padre, era  melhor ficar dentro da garrafa socialista com o povo unido 

num rumo só, do que naquela dividia, entre norte e sul. Candido já não sonhava como antes, 

já não acreditava mais naquelas palavras de união, de luta; não queria mais garrafas, queria 

ser livre.  

Candido e Francesca amavam Paris por poderem caminhar e caminhar de mãos dadas, 

sem pressa, sem a necessidade de carro, observando os mistérios daquela cidade antiga, a 

arquitetura, a cultura, a literatura. Essa vivência relaciona-se à maneira como vivia Sciascia, 

que odiava dirigir, amava andar de trem, amava Paris, Voltaire e a cultura francesa. Candido 

se sentia solto e livre; com os pés no chão, sem complicações, observando aquela cidade cheia 

de mistérios. Era para ele um fato mental, literário; e a cidade se movia assim como ele a 

imaginava antes de conhecê-la. Teve a oportunidade de obter um emprego na cidade luz e não 

o recusou. Francesca conseguiu um emprego como tradutora. Para conseguir o emprego, 

traduziu o livro Um sonho feito em Mantova, de Yves Bonnefoy. Daí o nome "Candido: um 

sonho feito na Sicília", pois era assim que o jovem se sentia quando estava prestes a partir e 

morar em Paris, era um sonho, um sonho feito na Sicília. Já não estava mais na Itália, 

flutuava, sonhava, estava na França. Candido, ainda na Itália, diz a Francesca: "sabe o que é a 

nossa vida? Um sonho feito na Sicília. Quem sabe já estamos lá [em Paris] e estamos a 

sonhar" (SCIASCIA, 1977, p.124, tradução nossa). Vale destacar que Sciascia, assim como 

Candido, também se decepciona com o partido comunista e, logo em seguida, viaja para a 

França. 

Don Antonio aprovava a mudança dos dois. Ele aprovava toda decisão movida pela 

inquietude. Ele aprovava aquilo com a melancolia daquele que era prisioneiro do seu passado, 
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e de suas crenças, e tinha uma inveja boa daqueles que possuíam liberdade. Melancolia de não 

ter visto, viajado, sido livre. "Sinto-me cada vez mais padre, e isso me ajuda, me ajuda a me 

afastar cada vez mais do partido, de sua evolução (um marxismo que não se desenvolve, que 

não se adequa à realidade [...])" (SCIASCIA, 1977, p.125, tradução nossa). Ele dizia que, de 

repente, se casasse ou voltasse a ser padre; não sabia o que fazer, estava perdido, também 

desiludido com o PCI: "O partido da classe operária. Cada dia que passa é menos da classe 

operária empregada" (SCIASCIA, 1977, p.125, tradução nossa). Uma vez empregado, o 

sujeito não quer mais saber do comunismo; quer viver o capitalismo, o consumismo. Para ele, 

somente dos operários desempregados e dos estudantes poderia vir a mudança, a força para 

uma real mudança nas coisas italianas: "mas dos desempregados, o partido comunista não 

queria saber nem eles queriam saber do partido comunista" (SCIASCIA, 1977, p.126, 

tradução nossa). Um bom comunista, para Don Antonio, deve ser revolucionário, e ele não 

era, e Candido o lembra que já fora. Os pobres italianos passaram a ver no homem de 

esquerda, com a foto de Lênin e bandeiras vermelhas, também um inimigo; um inimigo para a 

sua fome, para mantê-lo na miséria. Don Antonio estava desiludido com o partido, acreditava 

que ele estava cheio de cretinos e contava histórias que mostravam como o partido era feito 

apenas de um bel falar, mas na prática mantinha velhos hábitos, interesses, corrupção, desejo 

por poder e dinheiro, não conseguindo ser uma saída para os pobres italianos. Para o ex-padre, 

a União Soviética não era um mito, mas um país fascista em pele de comunista (SCIASCIA, 

1977, p.127, tradução nossa).  

A fala desiludida de Don Antonio nos remete a dois fatos importantes: 1) sua forma de 

pensar está ligada à maneira como pensava Sciascia após o envolvimento e ruptura com o 

partido, sendo esse romance, inclusive, odiado pelos comunistas; 2) Don Antonio, por mais 

que estivesse desiludido, diferente de Candido, manteve-se no partido e, mesmo mudado, 

ainda era prisioneiro de suas crenças passadas, mesmo que sua experiência o revelasse outras 

perspectivas. De maneira diferente, mas também com algumas semelhanças, está o preceptor 

de Candide, Pangloss, na obra de Voltaire, que, mesmo tendo visto o horror que o homem 

podia fazer, ainda mantinha sua crença de que vivia “no melhor dos mundos”; o que Candide 

passa a desacreditar após sua mudança na narrativa. 

Sobre a desilusão do ex-padre, Candido diz: "Existem muitas verdades no que você 

diz, verdades contrastantes que não cabem em um homem nem em um partido" (SCIASCIA, 

1977, p.127, tradução nossa). Don Antonio concorda e diz que o PCI vem mostrando as piores 
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verdades, verdades que vêm constituindo o drama do homem de esquerda; e complementa 

afirmando que o PCI deveria viver e refletir sobre todas essas verdades, senão não seria mais 

de esquerda. O padre dá o exemplo do livre arbítrio e do destino em sua religião, duas 

verdades que coexistem, a igreja não poderia negá-las. Assim é com o PCI. Candido então diz 

não entender sobre essas questões da igreja, e questiona: "e se todas essas verdades juntas não 

são uma grande mentira/enganação?"; "É uma pergunta simples que poderia ter uma resposta 

simples" (SCIASCIA, 1977, p.127, tradução nossa). Resolveram deixar a continuação da 

conversa para quando Don Antonio chegasse a Paris. Ele chegou com ar de cansado e 

desiludido, e sobre o partido não falaram mais, foi andar pelas ruas de Paris, cheia de arte e 

mitos, o que o fez voltar a ser o homem de dez anos atrás, curioso e vivaz. Saiu de sua terra 

natal cheia de conflitos, dores, reflexões, política, para andar em uma cidade cuja preocupação 

era conhecer, andar e observar a arte, a arquitetura; a mesma sensação de liberdade provada 

por Candido com a viagem. O protagonista tinha nesse momento 34 anos. 

Em Paris, encontraram a mãe e o atual marido, o americano Amleto. Na conversa 

entre eles, Amleto revelou que os americanos tiveram ajuda de mafiosos na guerra e, para ter-

lhe o apoio, prometeram cargos públicos que seriam distribuídos após a saída dos americanos 

da Itália, que seriam usados para que os mafiosos continuassem a explorar os italianos. Esse 

diálogo mostra que a entrada dos EUA não foi tão sadia assim, tão libertadora, salvadora e 

despretensiosa. Indagado sobre o mal feito pelos EUA, o americano responde: “mas entenda, 

estávamos fazendo uma guerra..." (SCIASCIA, 1977, p.128, tradução nossa) , ou seja, vale 

tudo. Sciascia escreveu Candido, assim como escreveu outras narrativas, como forma de 

revelar determinadas verdades escondidas pela mídia, por discursos falsos e mentirosos. Era a 

literatura como reveladora de segredos, corrupção, golpes, partidos incoerentes e corruptos; 

com o intuito de retirar a pele de cordeiro dos lobos. 

 Após seus anos de formação, Candido, numa noite límpida e doce em Paris, era outro. 

E isso é revelado mais uma vez pela conversa com Don Antonio e a comparação que nós 

leitores podemos fazer de ambos, após todas as peripércias vividas por eles. Don Antonio, por 

mais que se sentisse livre e concordasse com Candido sobre Paris ser uma cidade em que se 

sente que algo está para terminar, diferente da Sicília, em que nada termina nunca (a mesma 

máfia, os mesmos interesses, as mesmas incoerências, os mesmos sofrimentos), voltava a 

falar em castidade, a pregar, não conseguia romper com os dogmas do passado. Candido 

repara isso. A última cena do livro revela bem esse contraste entre Candido transformado e 
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Don Antonio com os mesmos movimentos do passado. Ao se depararem com a estátua de 

Voltaire na rua de Seine, Don Antonio se ajoelhou, levantou a cabeça para a estátua como se 

fosse rezar e disse: "este é o nosso verdadeiro pai" (SCIASCIA, 1977, p.135, tradução nossa). 

Candido, na conclusão de seu processo formativo, mudado após todas as observações e 

vivências sentidas e vividas, diz: "não recomecemos com os pais"24 (SCIASCIA, 1977, p.135, 

tradução nossa), ou seja, não existe essa figura santa, justa, correta, única; ele não achou em 

seu pai biológico, nem no avô, nem no PCI, nem em Voltaire, pois, como ele havia afirmado 

antes, um homem não pode reunir todas as verdades, nem um partido. Então chega de buscar 

um pai e sejamos livres. O livro termina com o narrador dizendo que, naquele instante, após 

produzir a frase "chega de pais", ele se sentia filho da "fortuna"; pois fora aclamado com a 

mudança, com a verdade, não é necessário apoiar-se em nenhum “pai”, ele era livre. 

 Em Calogero, a experiência da guerra se une à experiência da viagem, não essa 

viagem cujo significado remete a passeio, à distração, ao desejo de conhecer o novo; mas o 

estar em outro país não como viajante, mas como soldado e invasor. Diante de novo espaço, a 

memória de sua terra natal e a comparação com o novo espaço acendem a percepção do 

protagonista. Nessa observação da Espanha, ele percebe que, para se reconhecer a beleza de 

um lugar, é necessário nascer nele para que se possa amá-lo e compreender sua beleza. Ele 

achava Aragona bela, mas "de um modo particular", pois estava ali como forasteiro e nada 

conhecia das alguras daquele lugar, das felicidades, dos amores, dos nascimentos, da relação 

do homem com a terra para conseguir dimensionar a beleza daquele espaço. Ele não possuía 

um elo com a terra e o povo espanhol, tinha consciência disso. 

Esse olhar de Calogero sobre a relação entre homem e espaço revela um protagonista 

sensível, que reflete sobre o que diz, sobre suas percepções daquilo que o cerca. É uma 

personagem intrigante, inteligente, sensível e ativa. Vale mencionar a ligação desse 

pensamento ao que sempre repetiu Sciascia sobre a ligação do homem com sua terra natal, 

com os problemas ali presentes, com suas felicidades e tristezas, com a necessidade de por ela 

lutar, de por ela dizer a verdade, retirá-la na obscuridade, da falta de clareza e de justiça. Por 

isso saiu da Sicília poucas vezes. Para ele, o homem tem uma ligação natural com a terra onde 

                                                           

24 "[...] Davanti alla statua di Voltaire don Antonio si fermò, si aferrò al palo della segnaletica, chinò la 
testa. Pareva si fosse messo a pregare. - Questo é il nostro padre - gridò poi - questo é il nostro vero padre. 
Dolcemente ma con forza Candido lo staccò dal palo, lo sorresse, lo trascinò.  - Non ricominciamo coi padri - 
disse. Si sentiva figlio della fortuna; e felice" (SCIASCIA, 1977, p. 135). 
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nasceu e cresceu e, por mais que viaje e se fascine por outros lugares, nenhuma será como 

aquela em que se desenvolveu e teve as primerias experiências amorosas, políticas e sociais. 

O movimento exterior de Calogero rumo à Espanha não se deu pelo rompimento com 

os pais, como já apontado na tese; nem por desilusão amorosa; nem por desejo consciente de 

formar-se ou mudar de vida, mas simplesmente por medo do antimônio. O antimônio foi o 

que moveu Candido a sair da Sicília e ir para a guerra, pois tinha medo de morrer pelo fogo 

(antimônio), mas não de morrer em si. 

 A Espanha traz para Calogero a formação, pois é naquela terra que vive a guerra, que 

percebe os interesses políticos ali implicados, que questiona o poder, a religião e atuação de 

pobres nos rumos da história, camponeses que nem ao menos sabiam o que era socialismo ou 

quem era Franco ou por que motivo estava ali para lutar e morrer. O problema espanhol 

trouxe reflexões sobre os problemas de sua Sicília e era preciso explicar isso para seus 

conterrâneos, quem era Mussolini, o que estava destinado a eles se continuassem vivendo a 

ignorância e a estaticidade. Não teve sucesso, pois a formação não vem apenas do que dizem 

a nós (educadores, tutores, amigos, familiares etc.), mas, de maneira autônoma, do que vemos, 

sentimos, do desejo de querer ver, de querer mudar, do movimento que se faz para ler as 

coisas como se lê um livro, com curiosidade, com desejo de saber, de questionar, de se 

transformar - palavras de Calogero. Não é a viagem em si o que forma Calogero, ele a faz por 

medo do antimônio, não por desejar a formação. A locomoção rumo à Espanha, fruto desse 

medo, é apenas o movimento exterior que movimenta o interior da personagem; o que o leva a 

agir e refletir, ter um olhar sensível para si e para o novo espaço que o cerca. Essa 

sensibilidade faz parte do caráter de Calogero; caso não fosse assim, a mudança espacial não 

o levaria à formação. Já sua segunda mudança espacial é movida pelo desejo de continuar em 

processo de mudança e de questionamento do mundo, quando, depois da guerra, decide 

abandonar sua cidade natal e morar em uma cidade distante. 
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A formação em apenas parte da obra? 

 

 Bakhtin destacou em seus estudos sobre a formação na literatura a possibilidade do 

enredo não se concentrar em sua totalidade no processo de transformação da personagem, 

como no caso, por exemplo, de Fontamara, de Ignazio Silone. Há narrativas em que o 

percurso formativo da personagem é o foco, como em L’antimonio. Por mais que a narrativa 

trate de fato históricos comprováveis, como a guerra civil espanhola, a batalha de Madrid, de 

Guadalajara, de Santander, a união entre Mussolini e Franco, essa realidade histórica é 

essencial para movimentá-lo no tempo histórico real rumo à sua formação. Toda a narrativa se 

concentra na mudança interior de Calogero frente àqueles acontecimentos, tanto que as 

descrições estão focadas mais em suas percepções e indagações no que na ação da guerra, nas 

batalhas e nos confrontos. Além disso, há grande destaque às conversas entre o protagonista e 

Ventura; depois entre ele e seus familiares, pois são situações que o levam a falar e expor suas 

verdades, além de ouvir os pensamentos das outras personagens, e, ao mesmo tempo, 

questionar essas verdades, repensá-las e reestruturá-las. O próprio Calogero compreende a 

importância do falar na construção de sua formação, quando, após sua primeira conversa com 

Ventura, fica com vontade de falar mais e mais, o que ele concretiza ao longo da narrativa. 

 Quando Bakthin fala em formação em parte da obra, ele possibilitou que possamos 

considerar na tese o conto L'antimonio como possível de haver a formação, pois a extensão 

menor do conto deixa de ser um empecilho, uma vez que, se fosse um romance e as suas 

sessenta e oito páginas estivessem destinadas à formação do protagonista, poderíamos 

relacionar à Bildung literária à obra L'antimonio. Não sendo um romance, mas sendo um 

conto de grande extensão e estando todo ele concentrado nos anos de desenvolvimento e 

transformação da personagem, há, portanto, a possibilidade de que haja a formação no conto. 

 Candido, por ser um romance que se atém em fases da vida da personagem, diferente 

de L’antimonio, cuja narrativa se concentra nos anos em que ele esteve na guerra e termina 

com sua volta à sua cidade na Sicília, é marcadamente uma formação que acompanha o 

protagonista desde seu nascimento até a conclusão de sua formação; e as desilusões e 

conflitos ocorridos nessas fases. Sendo assim, é uma obra que se atém na vida de Candido, 

nas suas diversas experiências, principalmente nas políticas (não que as outras não tenham 

sido importantes em seu processo de amadurecimento). Candido ou um sonho feito na Sicília 
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revela cada passo da personagem, seus ritos de passagem, suas conversas com Don Antonio, 

seu envolvimento com o partido, seu desejo pela simplicidade, sua repulsa pela religião e seu 

amor pela verdade; caminhos esses que o levam a uma visão mais realista no fim do romance. 

A desilusão com o comunismo é tão forte em Candido que, aliado a outras experiências, 

principalmente às conversas e às viagens, tomam o enredo em sua amplitude. Dessa maneira, 

apesar da diferença de extensão das narrativas, tanto em Candido quando em L' antimonio, o 

enredo se ocupa, em sua totalidade, dos anos de formação de cada protagonista. 

 

 

Não posso mudar o mundo 

 

 Uma experiência comum a Calogero e a Candido em seus movimentos para a 

formação está atrelada ao desejo, de mudar o mundo, de fazer os outros enxergarem o que ele, 

ser individual, descobriu ao longo de sua formação. No caso de Calogero, já apontamos em 

outro subcapítulo que tentou mostrar aos seus familiares a real face da política, do fascismo e 

de Mussolini. Sua tentativa foi em vão. Assim também ocorreu com Candido, quando, após a 

expulsão de Don Antonio da igreja, o ex-padre teve que morar em uma casa simples, onde 

começou a plantar sua própria horta (referência a “cultivar seu próprio jardim” na obra de 

Voltaire). Esse ato de plantar simboliza a transformação, a criação e o nascimento. Sua 

plantação não estava florescendo e ele conclui que era por falta de amor, pois ainda não 

possuía amor suficiente pela terra e por aquele trabalho. Ao observar essa ação do amigo, 

Candido resolveu ocupar-se de suas terras. Esse envolvimento lhe trouxe algumas reflexões: a 

extensão da terra era grande para a quantidade de trabalhadores, muitos emigraram, muitos 

filhos se foram para países distantes e, para os pais que ficaram, o lavorar ia perdendo o 

sentido; muitas eram as desigualdades. Tais percepções fazem com que Candido vá perdendo 

sua candura e vendo que os pobres sofriam em demasia. Isso o move a querer mudar aquela 

realidade, o que o faz desiludir-se, uma vez que não alcançou seu objetivo. 

 Sua inocência é testada nesse episódio, pois, mesmo tentando ajudá-los, eles preferiam 

o avô que por eles nada fazia: “Os camponeses nunca tinham visto o general, no entanto, 

respeitavam-no. Muitos votavam nele, outros diziam que votavam, mas votavam no partido 

comunista. Odiavam Candido, pois achavam que ele era um espião entre eles. Viam o lavorar 
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de Candido como divertimento e capricho”. A inocência de Candido o fazia acreditar que "os 

camponeses ficavam felizes em vê-lo, de falar com ele; assim como ele se sentia feliz em 

estar com eles" (SCIASCIA, 1977, p.58, tradução nossa). Candido, inclusive, levava coisas 

que eles precisavam da cidade, mas nada disso fazia com que eles gostassem dele; só fazia 

retornar o antigo ódio que os camponeses sentiam por seus patrões, o que havia abrandado 

com a distância do general e retornado com a presença constante de Candido. Ele gostava 

simplesmente de cultivar e trabalhar, mas sem "nenhum senso de posse, de propriedade" 

(SCIASCIA, 1977, p.104, tradução nossa). Ele trabalhava muito, de forma apaixonada para 

que a terra se tornasse mais produtiva, fértil, não tinha nada a ver com o dinheiro, mas com a 

terra em si, com o fazer o melhor para ela: "algo que tinha a ver com amor". 

 Candido acreditava inocentemente que, se doasse as terras para os camponeses, seus 

filhos voltariam dos países distantes que estavam. Os camponeses abriram seus olhos e 

disseram que, se ele fizesse isso, os filhos voltariam apenas para repartir as terras e voltar para 

o local de onde vieram. Naquele momento, as ilusões de Candido se dissiparam, perdeu o 

entusiasmo, achava que era simples melhorar a vida daqueles camponeses, que, se fizesse o 

que considerava justo, tudo ficaria maravilhosamente bem. Percebeu, naquele momento, que 

não; e se sentiu ridículo. Por mais que gostasse de lavorar, pois o deixava cansado e ocupado, 

ficara inquieto por saber do privilégio que tinha por gozar de "um privilégio antigo dos 

patrões que primeiro consiste nas rendas, depois no prazer de cultivar mal e porcamente um 

pedaço de horta" (SCIASCIA, 1977, p.60, tradução nossa).  

Candido era para eles uma espécie de usurpador, de ladrão, não só por ser o patrão e 

estar usurpando deles o poder sobre a terra, mas por acharem que ele não tinha direito sobre 

ela, uma vez que teve culpa na morte de seu pai (pessoa também detestada pelos camponeses, 

por ser um patrão "insuportável" quando vivo, agora uma boa alma quando morto). Candido 

não percebia que os camponeses o detestavam, mas sentia o desconforto de ser o dono 

daquelas terras. Ele se perguntava: "como seu avô ou seu bisavô - não lavorando a terra o 

lavorando somente muito pouco a fizeram suas?" (SCIASCIA, 1977, p.59, tradução nossa). 

"Era justo ele recebê-las como ele as recebeu e tê-las como suas?" Eram perguntas que ele 

fazia a si próprio e aos camponeses que o odiavam mais ainda por isso.  

Já temos aí o pensamento de alguém que se aproximará do partido comunista por 

acreditar na divisão da terra, no compartilhamento e na igualdade entre as classes, e na não 

exploração do trabalho. Eles respondiam que os bens conquistados pelos pais eram para serem 
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deixados aos filhos e era natural que eles o herdassem. Não falavam, no entanto, pensando em 

Candido, mas nos filhos que se assemelhavam aos pais, que não os traíam. Eles estavam 

cansados desse discurso de que a terra deveria ser dos camponeses, de que a terra era de quem 

a plantava. Foi por esse discurso que entraram no partido comunista, mesmo sem acreditar 

neles. Eles diziam "a terra está cansada e nós também estamos cansados dela" (SCIASCIA, 

1977, p.59, tradução nossa). Candido percebeu nesse momento que, mesmo querendo doar 

terras, presentear os camponeses, trabalhar como um igual, nada daquilo mudaria a situação 

daqueles homens, por que primeiro eles precisariam querer mudar. Viu que não poderia 

mudar tudo aquilo que ele via de desigual e arbitrário, pois a mudança não estava só nas mãos 

de quem detém o poder. 

 

 

Rompimento de contratos sociais 

  

 Franco Moretti observou, como uma das consequências da formação, a ruptura de 

contratos sociais, tais como, casamento, trabalho; acordo com instituições políticas (partidos), 

instituições educacionais (mentores), religiosas entre outras. Isso ocorre após o processo 

formativo da personagem que, uma vez mudada, passa a questionar esses contratos e, muitas 

vezes, a observá-los como amarras sociais.  

 Quando a conclusão da formação leva à resolução do conflito interior vivido pela 

personagem, a decisão de romper com o casamento, com mentores, em mudar o seu mundo 

exterior, geralmente acontece. O que não significa que a personagem não possa substituir um 

contrato por outro, como o caso de Candide de Voltaire, que abandona as ideias de seu 

preceptor Pangloss e vê no trabalho a forma de “cultivar o seu jardim”. Ambroise, ao 

comparar Candido a Candide, ressalta que o contrato rompido em Candido foi a política. Já 

em Candide, era a ideia do "melhor dos mundos possíveis". 

 Ambroise (1974, p.200, tradução nossa) salienta que o subtítulo do romance "sonho 

feito na Sicília" revela esse rompimento com os contratos sociais, pois a formação de Candido 

o levou a ser "onipotente e livre, fora das instituições". 
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 Em Calogero, o rompimento é com o casamento. Antes da guerra, “acreditava em 

Deus e respeitava o fascismo"; e "amava minha mulher, com quem me casei por amor e sem 

um tostão de dote" (SCIASCIA, 2009, p.186, tradução nossa). Ao voltar da guerra e sentir-se 

outro, além de questionar a religião católica e o fascismo de Mussolini, passou a ter repulsa 

pela esposa: “Não existia mais amor entre nós, nem prazer, nada”. Da parte dele, esse 

sentimento surge da percepção de que ela era fútil (ficava feliz em comprar revista no 

jornaleiro), preocupada apenas com o que poderia comprar com o dinheiro da pensão. Não se 

importava com as inquietações do novo Calogero, não as compreendia e nem queria 

compreendê-las. A mudança interior de Calogero o fez reavaliar o mundo exterior em que se 

movia antes da formação, perceber que seu novo eu individual não conseguiria adaptar-se 

àquele mundo estático que deixou para trás antes de ir à guerra; era preciso abandonar certos 

contratos. Foi o que fez, deixou sua cidade natal, sua família, arrumou um emprego em uma 

cidade bem distante, onde pudesse continuar a formar-se, a movimentar seu exterior e assim 

também seu eu interior. 

 O partido é o grande rompimento vivenciado por Candido em sua formação. Esse 

rompimento se dá quando Candido resolve ceder uma de suas terras para a construção de um 

hospital público. Zucco, “homem de indefinida atividade", que trabalhava para o general, 

explicou a Candido que aquela terra valia ouro, pois estava localizada na porta da cidade. O 

próprio Zucco diz que havia um projeto do governo de construir ali um hospital e que 

Candido poderia lucrar muito com isso. Quando o jovem fala em doação, ele o considera 

louco: “a quem ele poderia ter puxado? Não era com certeza nem ao pai nem ao avô, que 

nunca teriam tido uma ideia dessa” (SCIASCIA, 1977, p. 87, tradução nossa). Candido era 

diferente, representava uma nova forma política e econômica, possibilidade que surge após a 

falência do regime fascista, da república democrática e até do comunismo de Marx e Lenin. O 

momento era de transição, de "entreregno", como afirmava Gramsci. A maneira como 

Candido vê e age no mundo representa esse novo, essa mudança. Candido fala sobre esse 

episódio da doação com o partido e pede ajuda para garantir que a negociação seja realizada. 

O partido, no entanto, recusa-se a ajudá-lo. Esse conflito gera uma briga entre Candido e o 

secretário do partido, que abre votação para expulsar o jovem do PCI. 
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Questão política 

 

 O homem é um ser político; ele joga, negocia, manipula, persuade, corrompe e 

convence o outro a assumir uma posição sua, um desejo seu, uma ação sua. No mundo da 

política, esses jogos de aparência, de convencimento, de negociação ficam ainda mais 

evidentes. Esse é um dos motivos pelos quais o envolvimento com a política gera tantos 

conflitos no eu interior da personagem, pois, além de presenciar aquele mundo corrompível, 

ele também vê, naquelas relações, ações que ela própria, como ser político, realiza em sua 

vida cotidiana. O romance de formação retrata o conflito interior da personagem, sua ação, 

reação e consequente mudança frente ao mundo exterior em que está envolvida; logo, sua 

entrada e sua participação na esfera política são, ainda segundo Jacobs, uma das experiências 

comuns nesse subgênero narrativo. Tanto Candido quanto Calogero passam por essa 

experiência e mudam com ela.  

 Candido nascera em realidade política em seu liame, na derrota e saída do fascismo do 

poder e no retorno da República ao seu país. Como já mencionado, seus pais e avô eram 

adeptos do fascismo e sua derrota foi recebida por eles com ares de desgosto e decepção. 

Ainda muito jovem, teve as primeiras leituras sobre política. Tais leituras também são 

importantes para sua formação, uma vez que o conteúdo lido tornou-se elemento de contraste 

frente à realidade em que a personagem se movimentava. Quando lera Maquiavel na escola, 

achava que ele não era inteligente por acreditar que os homens trocariam as armas de fogo por 

armas brancas. Já fora da escola, ao ler Marx, percebeu que o capitalismo era como a arma 

branca pensada por Maquiavel séculos antes, era uma arma ideológica. Para Candido, o 

capitalismo escolheu as duas armas, e aperfeiçoou como nunca a arma de fogo.  

 O comunismo era o oposto para o jovem, era algo simples "como sentir sede e querer 

beber" (SCIASCIA, 1977, p.73, tradução nossa) e não tinha a ver com as teorias lidas por ele. 

O comunismo para Candido tinha a ver com amor e não se aprende nos livros a amar. Já para 

Don Antonio, era algo mais complicado, muito sutil e toda pontuada nos textos (a teoria para 

ele era importante). Candido não sabia nem explicar bem como se sentia com o comunismo, 

não era algo frio e teórico, era algo que mexia com suas emoções, sentimentos de igualdade, 

verdade, divisão e justiça. Uma vez disse a Don Antonio que Victor Hugo e Zola eram 

melhores do que Marx e Lenin, porque aqueles falavam de coisas que ainda são ou que 
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poderão ser, coisas presentes; enquanto estes falam de coisas do passado que não existem. Ele 

não era comunista pelo que lera de Marx e Lenin. Ser comunista, para ele, apenas por ter lido 

ambos os autores, seria algo forçado e artificial, pois eles falam de um comunismo dentro da 

esfera de sua época, o que não faz sentido para Candido, um século depois. Victor Hugo 

falava sobre a raça humana, sentimentos, ódios, miséria, questões políticas, questões que 

fazem parte do homem, de seus conflitos existenciais, por isso "que ainda são ou poderão 

ser", voltar a ser. Marx fala de uma forma econômica que não existe, que poderia existir, mas 

que não existe mais, que está no passado e provavelmente nele ficará (era esse o sentimento 

de Candido).  

 Don. Antonio entendia a comparação de Candido entre comunismo e o amor;  todavia, 

para ele, o sujeito ou formava uma família ou se tornava comunista, pois a família traz ao 

homem mais uma atitude conservadora do que revolucionária. O comunismo pedia atos 

revolucionários e não conservadores. O narrador afirma que Candido não entendia ou não 

queria entender (naquele momento amava Paola e não abriria mão do amor carnal). Ele 

compreendia que Don. Antonio estava saindo de uma igreja para outra (comunismo); de uma 

doutrina para outra, da doutrina revolucionária do celibato para a do comunismo e, em ambas, 

a família era negada (o ex-padre tinha fortes questões sobre quebrar o celibato e formar uma 

família mesmo depois de ter sido expulso da igreja). Don Antonio mantinha-se preso de outra 

maneira as mesmas imposições. Quando Candido disse isso a Don. Antonio, deixou-o muito 

inquieto, pois ele percebera que havia verdade naquelas palavras.  

 Candido resolveu abandonar os estudos, pois percebia que os livros não tinham nada a 

ver com a escola e muito menos com a vida. Candido questionava a teoria pela teoria sem 

estar relacionada à prática (ao mundo, a sua vida). Como se tudo aquilo, além de complicar o 

que para ele era simples, não se relacionasse diretamente com o mundo prático. Resolveu 

dedicar-se completamente ao campo, queria trabalhar, arar, cuidar, e ficava contente com isso. 

Sábado à noite ia à reunião no partido. Quando dava sua opinião, os camponeses apoiavam 

suas colocações, o que já não faziam os dirigentes do partido. Quando isso acontecia, Candido 

ficava para baixo, arrependido de ter falado, duvidando de sua capacidade em ver as coisas. 

Candido amava o partido por fazê-lo estar próximo dos outros camponeses, estarem dividindo 

o mesmo espaço na mesma função (membros do partido), podendo escutá-los, sentir-se como 

eles, na mesma esfera. Para ele, essas pessoas eram verdadeiras, concretas, falavam das suas 

necessidades, das necessidades da cidade "em poucas palavras", ou seja, de forma simples e 



168 
 

direta, como gostava Candido. A palavra (linguagem) deveria ser usada de maneira simples, 

para que todos entendessem e resolvessem os problemas; e não daquela maneira prolixa, 

difícil, mascarada, cheia de rodeios (muito para enganar do que para resolver) dos livros, das 

teorias e dos dirigentes. Essas pessoas não são verdadeiras, pensava Candido, havia interesses 

nebulosos a esconder, e a palavra servia para ocultar a verdade. A palavra deveria aproximar e 

não afastar as pessoas. O narrador afirma, entretanto, que existia uma diferença muito grande 

entre "aqueles que formavam o partido, seja por número, necessidades e esperança, daqueles 

que representavam e dirigiam o partido" (SCIASCIA, 1977, p.85, tradução nossa). Essa 

diferença estava principalmente na maneira de discursar, prolixa, evasiva e não clara destes, e 

direta e seca daqueles. Don Antonio compara esse uso ao que acontecia na igreja, em que as 

pessoas que falavam pouco, cuja vida familiar era feita mais de silêncio, gostavam de sermões 

longos, que pouco se entendia. A resposta de uma velha católica era de que a alma entendia.  

 A desilusão com o partido não tardou, quando Candido percebeu os interesses escusos 

dos dirigentes do partido e a ignorância dos camponeses que, levados pelas mentiras do 

partido, já estavam cansados de tantas promessas e inverdades. Candido, transformado por 

essas vivências, percebeu que o partido não queria transformar aquela realidade dura e 

desigual dos mais pobres e que seus interesses nada tinham a ver com amor e justiça. Candido 

deixou o partido. Sua experiência política trouxe a ele um amadurecimento impossível longe 

daquelas reuniões, daquele envolvimento com a terra, com os camponeses, e com o partido; 

sua formação passou pela questão política que, movimentando seu exterior, moveu e mudou 

seu interior. 

 Assim como ocorreu no romance, Calogero, no conto, também questiona as palavras 

proferidas por Mussolini na propaganda fascista à realidade da guerra. Se, antes da guerra, ele 

pouco sabia sobre o fascismo e o comunismo (sabia o que via nas propagandas e até achava 

que existiam para o bem dos italianos), na guerra e depois dela, passou a ter outra visão sobre 

a política da época. Na guerra, Calogero percebe que estava lutando contra camponeses como 

ele, que, por meio de alto-falantes, chegavam à personagem como uma recordação do inferno, 

pois aqueles seus iguais perguntavam a eles por que saíram de suas cidades para lutar contra 

operários e camponeses. Pediam que voltassem às suas casas e às suas famílias. Além disso, 

revelaram ser mentira que eles também fuzilavam seus prisioneiros, como fazia Franco; pelo 

contrário, tratava-os bem; e que não tinham um general, eles tinham sim e se chamava 

Calogero Pinto. Os oficiais de Calogero (da direita fascista) diziam que aquilo era mentira, 
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que eles próprios viram Calogero Pinto cair morto. Calogero desconfiava daquilo, pois era 

estranho que tantos oficiais tivessem visto o mesmo homem cair morto. 

 Calogero, assim como seu amigo Ventura, cada vez mais envolvido na guerra 

(movimento exterior), aproximava-se (movimento interior) dos sentimentos e razões do 

inimigo. Toda a sua formação revela que aquela luta era uma mentira, uma incoerência, fruto 

dos interesses políticos e financeiros de ditadores perversos. O seu movimento na guerra e sua 

mudança interior fizeram-no concluir que "gostaria de ter uma bandeira verdadeira e justa 

pela qual lutar" (SCIASCIA, 2009, p.193, tradução nossa). Nem a Itália nem a Espanha o 

deram isso; exceto aquelas palavras dos trabalhadores espanhóis que lutavam contra o 

franquismo e o fascismo.  

 O envolvimento de Calogero com a política, ocorrida ao longo da guerra, e de Candido 

diretamente com o partido comunista, fizeram com que aquele, por mais que não fosse 

diretamente ligado ao fascismo antes da guerra, se desiludisse com as ilusões fascistas para 

dar lugar a uma visão menos encantada e mais realista do que consistia o fascismo; e Candido, 

em sua relação e entrada no partido comunista, também se desiludisse e percebesse que a 

mudança estava dentro dele e não na esfera política, preocupada com poder e capital. Candido 

percebe que a arte, sendo uma forma de expressão livre e individual do homem (parcialmente, 

pois o dinheiro também está envolvido), poderia ser um viés para a libertação, o amor e a 

simplicidade; no entanto, sua formação o transformara em um ser desconfiado de qualquer ato 

de amarra seja artística, filosófica ou política; por isso termina afirmando, como já 

mencionado nessa tese, não "querer mais saber dos pais". Seu amor pelo partido e sua 

desilusão para com ele o fizera distanciar-se de outros contratos, de outras amarras. Assim 

também fez Calogero, sem conseguir mais se ajustar à sua vida antes da guerra, quis continuar 

a conhecer e sentir outros lugares, a aprender, a se movimentar e a mudar. Calogero torna-se, 

portanto, um homem em busca de formação.  
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Um conto de formação?  

 
 Sobre a formação de Candido, já abordamos nesse capítulo como ela se deu. Após 

toda a desilusão com o partido comunista, a viagem pela Europa somada às más sucedidas 

experiências amorosas e às conversas com Don Antonio, ele se desamarra de qualquer 

contrato com instituições ou figuras masculinas que representem algum tipo de poder sobre 

ele, seja intelectual, político ou artístico. Não queria mais saber do partido nem mesmo de 

Voltaire como mentor, ele queria ser livre, e percebeu que isso só poderia ser possível se não 

substituísse o vazio do partido por outra figura que lhe imporia forma de conduta e de ação no 

mundo. Candido, após sua formação, consciente de que não queria mais amarras, consciente 

de que havia aberto os olhos para as incoerências familiares, políticas e religiosas, tornou-se 

outro, um sujeito livre agora capaz de guiar a si próprio: "livre e liberto é [...] Candido" 

(AMBROISE, 1974 p.196, tradução nossa), sujeito formado que não precisa mais se submeter 

às leis das instituições. Rompeu os contratos, por isso era livre, afirma Ambroise.  

 Sua trajetória formativa o fez confirmar que a verdade está no sentir, no corpo e não 

naquilo que se supõe existir, na interpretação de textos antigos que dizem o que se deve ou 

não fazer, que colocam a alma acima do corpo. Para Candido, "é a alma que mente, não o 

corpo"; e o corpo é como "o bom cachorro que guia o cego". Essas duas frases revelam um 

sujeito que acredita em uma verdade mais física e terrena do que metafísica, que entende ser o 

homem e seu movimento para complicar as coisas do corpo o que torna o mundo tão 

contraditório, desigual e injusto. A formação de Candido corrobora a sensação que possuía 

ainda criança ao admirar as pinturas de mulheres nuas no teto da casa, de que a verdade vem 

do expressar-se livremente, e a arte é a mais alta forma dessa expressividade; no entanto, 

mesmo consciente disso, não queria mais mentores e contratos sociais, nem mesmo da arte, 

nem mesmo de Voltaire, como queria Don Antonio ao colocar o escritor e filósofo francês 

como "o novo pai".  

 Claude Ambroise (1974, p. 194, tradução nossa) deixa clara sua posição quanto a ser o 

livro Candido um romance de formação - "romance de formação é Candido" -, e destaca que a 

formação de Candido revela como o sujeito "pode salvar sua infância e a si mesmo"; no caso, 

salvar o olhar cândido da infância mesmo após todos os obstáculos, contradições, mentiras e 

enganos por que passaria ao longo de sua trajetória existencial: "A sua tomada de consciência 

é progressiva, longa liberação da ideologia que o leva a recuperar a verdadeira religiosidade: 

aquela de um inquieto gozar e experimentar a existência (sentidos, sentimentos, cultura)" 
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(AMBROISE, 1974, p.196, tradução nossa), aquela da infância, sem medo, sem pudores. 

Giuseppe Traina (1994, p.11, tradução nossa) vai mais além e afirma que Candido é o herói-

modelo sciasciano, aquele que consegue triunfar sobre o Poder (familiar, político, amoroso) 

de forma sublime, "revestindo de candor os próprios pensamentos e as próprias ações". Sua 

ação no mundo e sua formação congregam o modelo de herói pensado para as personagens de 

Sciascia, "aquele que encontra na sua própria consciência a possibilidade de opor-se ao 

Poder" (TRAINA, 1994, p.10, tradução nossa).  

 A literatura, para Sciascia, era a forma mais eficaz de fazer oposição ao Poder, afirma 

Traina. A tomada de consciência individual (caso de Candido e Calogero) "quando 

literalizada, assume dimensões coletivas, [pois] da verdade individual surge a pública" 

(TRAINA, 1994, p.25, tradução nossa). A formação não revela apenas a tomada de 

consciência individual do ser (interior), mas sua mudança interior ligada diretamente ao 

movimento exterior (as lutas de classe, as guerras, o domínio partidário, o pensamento 

político-ideológico), o que traz à personagem e consequentemente ao leitor verdades sobre a 

esfera pública, as instituições coletivas, muitas vezes, impensada, esquecida ou distorcida 

antes da Bildung (personagem) e da leitura da obra literária (leitor). Dessa forma, a literatura 

se torna uma forma de tomada de consciência e de ativismo social. 

  O texto literário em si, Candido ou um sonho feito na Sicília, diferente do que 

acontece no conto O antimônio, não deixa tão em evidência discursos diretos do próprio 

Candido que explicitem ter ele consciência de que não é mais ou mesmo. Isso é explicitado de 

forma sutil com o uso da expressão "abrir os olhos", com a própria frase "chega de pais", e 

mais ainda, com as atitudes do protagonista em questionar o partido e aqueles que se diziam 

comunistas, em questionar o discurso e as ações políticas, como o fato de comunistas 

ajudarem fascistas, situações que o fazem abandonar a ideia de um comunismo preocupado 

com a igualdade e a justiça.  

 No conto, a própria personagem fala sobre sua mudança, sobre a consciência de que 

não é mais a mesma, de que passou pelo processo de formação. A primeira passagem que 

explicita isso ocorre logo após Calogero levar um tiro e perder a mão, o que acontece em 18 

de janeiro de 1939, quase três meses antes da guerra acabar. Ao contar que a guerra havia 

terminado, há um tom de tristeza na voz do protagonista, quando ele diz que acabara tudo, as 

batalhas, as trincheiras, a paisagem espanhola, a neve, o vento e sol da Espanha, tudo aquilo 

em que ele estava envolvido há meses. Se no mundo exterior ela tinha acabado, em seu 

interior não: 
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 Mas dentro de mim, nos pensamentos e no sangue, a guerra de Espanha continuava 
viva: cada momento da minha vida seria impregnado daquela experiência, naquela 
experiência estavam as raízes da minha vida, moviam-se silenciosas naquele 
nutrimento obscuro; o braço esquerdo permaneceu em mim como um ramo morto, 
mas as raízes da minha vida em contrapartida cresciam. (SCIASCIA, 2009, p.231, 
tradução nossa)25 

 

 

 Essa passagem é a representação do que seja a formação, a mudança do homem 

movida por suas experiências autônomas, experiências essas que o colocam em um embate 

entre o ser coletivo e o ser individual que é. Calogero tem consciência disso, consciência de 

que passou e continuava passando por uma transformação, por desenvolver um novo olhar e 

um novo eu. Por mais que a guerra tivesse lhe tirado uma mão e deixado seu braço como um 

"ramo morto", sem função, ela trouxe o autodesenvolvimento, o autoconhecimento e o devir. 

No trecho acima, percebemos o uso de palavras associadas à árvore (ramo, raízes) como 

símbolo da formação e do desenvolvimento da personagem, o ramo simbolizando o que se 

perdeu nesse caminho para o amadurecimento e as raízes simbolizando o que se ganhou: um 

novo eu. É comum a luz ser usada como símbolo da nova consciência adquirida pela 

personagem após a formação, nessa passagem, embora o símbolo tenha sido a árvore. 

 Fica evidente que a mutilação deforma seu corpo, mas é acontecimento relevante para 

sua formação. Ademais a perda da mão, segundo Ambroise, destaca o movimento de alguém 

que escolheu escrever sua biografia, que resolveu dedicar-se a escrevê-la.  A mutilação, no 

entanto, não o calou, pelo contrário, foi mais um episódio que o impulsinou a continuar 

crescendo, mudando e escrevendo: "removida a mão das fadigas do minério, resurge aquela 

mão do escritor" (AMBROISE, 1974, p.95, tradução nossa), a mão de um ex-minerador que 

largou a picareta e a lamparina para pegar na caneta e escrever sobre sua experiência e 

formação. Assim também ocorre com Sciascia que nasce em família de mineradores, mas 

dedica-se a atividade de escritor.  

 Outro símbolo utilizado no conto para marcar a formação é o termo batismo, cujo 

significado remete a sair do estado não purificado para o purificado. No trecho a seguir, mais 

                                                           

25 "ma dentro di me, nei pensieri e nel sangue, la guerra di Spagna continuava ad essere viva; ogni 
momento della mia vita si sarebbe intriso di quella esperienza, in quella esperienza erano ormai le radici della 
mia vita, si muovevano silenziose in quell'oscuro nutrimento; il braccio sinistro mi era rimasto come un ramo 
morto, ma le radici della mia vita crescevano" (SCIASCIA, 2009, p. 231, grifo nosso) 
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uma vez Calogero se mostra consciente de que passou por um processo de desenvolvimento, 

situação considerada marca do enredo de um Bildungsroman: 

 

quando tropas novas chegam no fronte e são lançadas em batalha, geralmente os 
jornalistas dizem 'tiveram o batismo de fogo', uma das tantas frases solenes e 
estúpidas usadas para esconder a bestialidade das guerras: mas da guerra de 
Espanha, do fogo daquela guerra, para mim ocorreu um real batismo: um sinal de 
libertação do coração; de conhecimento; de justiça. (SCIASCIA, 2009, p.232, 
tradução nossa).26 

 
 Calogero sentia que havia alcançado o conhecimento, havia mudado seu eu interior e 

consequentemente sua forma de ver o mundo exterior, o que para ele significava libertação, 

livrar-se do não conhecimento; esse era o "real batismo"e não o religioso, cujo simbolismo 

não se relaciona ao autodesenvolvimento. 

 No conto, a consciência da formação é explicitada muitas vezes, como no trecho 

abaixo em que Calogero comenta o que significa passar pela Bildung: 

 
[...]descobri que pensar sobre mim mesmo e sobre os outros e sobre todas as coisas 
do mundo estava em um jogo interminável [...]: não que tivesse consciência da 
descoberta e por vontade própria me jogasse naquele terrível jogo, era algo natural, 
como uma planta que em um vaso não se desenvolve por completo, e transplantada 
para o campo irrompe com ramos e raízes robustas. (SCIASCIA, 2009, p.238, 
tradução nossa)27 

 
 
 Essa metáfora é importante para refletirmos sobre a importância do movimento 

exterior da personagem para que haja a mudança interior. Em sua cidade, antes da guerra, ele 

era como uma planta em um vaso;  quando vive a experiência da guerra, é como se essa planta 

fosse retirada do vaso e plantada num vasto campo, possibilitando seu desenvolvimento, 

crescimento e mudança. Mais uma vez usa como símbolo plantas, árvores, elementos 

relacionados à flora. Além disso, Calogero afirma não conseguir mais se desvencilhar desse 

processo de formação, não consegue deixar de pensar sobre si e sobre o mundo, o que nos 

sugere que a personagem em formação não consegue voltar a seu estado original, não há 

                                                           

26 "quando truppe nuove arrivano su un fronte e vengono gettate nella battaglia, generali e giornalisti dicono 
'hanno avuto il loro battesimo del fuoco' una delle tante bestialità delle guerre; ma della guerra di Spagna, dal 
fuoco di quella guerra, a me pare di avere avuto davvero un battesimo; un segno di liberazione nel cuore; di 
conoscenza, di giustizia" (SCIASCIA, 2009, p. 232-233, grifo nosso). 

27 "avevo scoperto che a pensare su me stesso e sugli altri e su tutte le cose del mondo stavo in un giuoco 
inesauribile [...]: non che avesse conscienza della scoperta e per volontà mi spingessi nel terribile giuoco, era un 
fatto naturale, come di una pianta che nella grasta è stenta, e trapiantata in campagna irrompe fronde e 
radici" (SCIASCIA, 2009, p. 238, grifo nosso) 
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como voltar atrás, tornou-se "natural". Para ele, o pensamento em formação é interminável, 

inesgotável, sempre contínuo, em processo de aprendizado, de mudança. Podemos usar essa 

metáfora do vaso e do campo para diferenciarmos a personagem em formação e a personagem 

que não vive a formação, aquela vive no campo e  esta no vaso.  

 Após essa reflexão, Calogero pronuncia uma das passagens símbolo da formação 

vivenciada pelo protagonista e de sua consciência em ter passado por ela, quando afirma ser 

todas as coisas como livros esperando para serem abertas e lidas, basta que o homem as queira 

ler, pois um livro pode ser usado como madeira para sustentar uma mesa. Se o homem 

movimentar seu interior diante das mudanças exteriores, todas as coisas (objetos, pessoas, 

lugares etc.) podem servir para a mudança, para a reflexão. 

 Ao querer "novos livros", Calogero resolve continuar seu movimento exterior (resolve 

sair da cidade, pede ao secretário fascista que o coloque para trabalhar numa cidade bem 

distante da sua) para continuar mudando o seu eu interior. O secretário não entende aquela 

decisão e pergunta por que não ficar numa cidade vizinha; e ele responde: "Quero ver coisas 

novas, disse"28 (SCIASCIA, 2009, p.241, tradução nossa). Esse trecho marca a consciência do 

protagonista de que na sua cidade, além de não se adaptar mais àquele lugar estático e àquelas 

pessoas, não conseguiria movimentar seu exterior. Seu único desejo era continuar seu 

processo de formação, sempre em movimento, sempre em processo de conhecimento. 

Após a comparação entre o romance e o conto realizada nos subitens desse capítulo, 

como forma de sintetizarmos as diferenças e semelhanças entre a formação de Candido e 

Calogero, elaboramos o esquema abaixo em que o círculo central refere-se à semelhança entre 

as narrativas: 

 

 

 

 

 

 

                                                           

28 "Voglio vedere cose nuove - dissi" (SCIASCIA, 2009, p.241) 
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Fases da vida 

Decepção amorosa 

Problemas paternos 

Abandono materno 

Narrador observador 

 

      Guerra 

      Consciência da formação 

         Deformação 

           Narrador personagem 

              

 Candido                                                                                               Calogero 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 Tendo em vista as semelhanças entre o romance e o conto e o notório entendimento - 

evidenciado pela análise meticulosa do conto - de que Calogero vivencia o processo de 

mudança e autoconhecimento, podemos sugerir nessa tese a possibilidade de haver a 

formação em um conto e não apenas em romances, como até então tem sido estudado. Vale 

mencionar, entretanto, que L'antimonio não é um conto de estrutura e tamanho semelhante a 

maioria dos contos, possui sessenta e oito páginas. Segundo Claude Ambroise, esse conto era 

inicialmente um romance que possuía proporções vastas, de uma biografia que não foi 

prosseguida, em virtude da crítica de Calvino. Isso significa que este conto tem extensão para 

possuir um herói em formação, ainda mais quando se tem o tempo da narrativa veiculado a 

determinada experiência vivida pela personagem (a guerra) e à formação advinda dela, além 

da sustentação proferida por Bakthin de que a formação não necessariamente se dá no todo da 

obra. Pensando em um romance, a parte dedicada a Bildung poderia ser, em extensão, a 

quantidade de páginas que Sciascia dedicou a Calogero, cuja formação se dá no todo da 

narrativa. Num conto curto, esse processo de ir e vir, de movimento exterior e interior, ficaria 

prejudicado, o que inviabilizaria a estruturação de uma personagem em formação. 

 Corrobora essa ideia o já citado teórico e crítico francês da obra sciasciana Claude 

Ambroise (1974, p.91, tradução nossa); quando faz as seguintes afirmativas: i. "a cada 

Presença do outro 

Formação em todo o enredo  

Decepção política 

Viagem  

Desejo de mudar o mundo 

Questionamento religioso 

Rompimento de contrato social 

Tempo histórico 
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momento, o protagonista foge para crescer na consciência" ii. a guerra, após a primeira 

violência na mina "[...]o levará a um extraordinário enriquecimento intelectual e humano". iii. 

"O protagonista de L'antimonio poderia entrar no esquema do herói positivo da estética 

marxista do período stalinista: proletário que toma consciência da sua condição de oprimido 

após um encontro direto da luta entre imperialismo e forças anti-imperialistas (guerra da 

Espanha)" (AMBROISE, 1974, p.95, tradução nossa). Todas essas passagens denotam o 

amadurecimento da personagem, a formação de um "novo homem" como destaca o próprio 

Ambroise.  

 

 

Palavras e símbolos comuns da formação 

 

 Nas narrativas em que a Bildung acontece, é comum o uso de termos que representem 

a mudança da personagem, como, por exemplo, verbos que indicam aprendizado 

(compreender, entender, perceber, explicar), que indicam observação de mundo (ver, 

observar, olhar), que indicam tomada de consciência (descobrir, abrir os olhos), que indicam 

indagação (questionar, indagar, rebater, discordar). Temos também o uso de palavras que 

simbolizam a mudança da personagem, como luz (sinônimo de razão, conhecimento) e seus 

derivados (iluminar, iluminação, iluminado) e o verbo acordar. Há também a raiz das árvores, 

simbolizando o crescimento, o desenvolvimento; além do símbolo inverso, o da estaticidade, 

como a pedra. 

 Tanto em Candido como em L'antimonio, temos o uso dos verbos abrir-se, descobrir, 

compreender, explicar, perceber e abrir (os olhos); além do substantivo liberdade, 

utilizadas em momentos de tomada de consciência e de mudança da personagem em 

formação.  

 Houve, por outro lado, palavras que também estavam relacionadas ao processo de 

formação dos protagonistas, mas que apareceram apenas em uma das obras. Foi o caso das 

palavras luminosa, libertar-se, em Candido; e acordar, dormir (indicando estaticidade, 

contrapondo-se ao verbo acordar) e crescer, em L'antimonio. No conto, surgiram palavras 

que simbolizavam a mudança de Calogero, como luz, pedra, raiz, batismo e ramo morto, 
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esse último fazendo referência ao braço mutilado. Já em Candido, a expressão símbolo da 

formação da personagem foi "não recomencemos com os pais". 
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CONCLUSÃO 

  

 Estudar a Bildung na literatura não é tarefa fácil. Isso se dá por dois motivos: primeiro 

pela sua origem bem delimitada na literatura alemã com a obra paradigma goethiana e a 

comparação a ela a que, por muito tempo, os novos romances de formação foram submetidos;  

segundo, pelas múltiplas modificações que sofrera a cada nova obra escrita. No século XX, 

com os estudos literários voltados para a análise do texto em si e sua relação com sua época 

de produção, novos olhares surgiram sobre o romance de formação. Assim como Mazzari,  

acreditamos que os gêneros são reiteradamente alterados, ressignificados por novas obras e 

isso não é um fator negativo. O romance de formação é um desses gêneros que tiveram sua 

origem bem delimitada e, conforme outras obras foram criadas, as marcas da obra paradigma 

foram ressignificadas, novas marcas surgiram e outras foram abandonadas (como a luta de 

Meister por uma formação universal). Essa constante formação da narrativa de formação, das 

múltiplas possibilidades da constituição da personagem em formação, transforma esse 

subgênero narrativo em algo intrigante e aberto a novas pesquisas, novas análises, novas 

marcas e novas possibilidades. Cada análise (no caso aqui foram duas obras italianas do 

mesmo autor) trará novos moldes, novos questionamentos e novas estruturações. E isso é 

interessante para os estudos literários.  

 Essa pesquisa não buscou, em hipótese alguma, esgotar o tema, mas destacar as 

semelhanças e diferenças na estruturação de cada personagem em formação, para que 

pudéssemos verificar como essa aproximação entre Candido e Calogero contribuiria para 

pensarmos em novas formas de Bildung na literatura. Formas essas que corroboraram, em 

muitas partes, as teorias já existentes sobre a formação, como a de Jacobs que considera a 

viagem, os problemas de origem, as questões familiares, a influência de mentores como 

marcas do romance de formação; como também trouxeram novas possibilidades, como falar 

em conto de formação, como destacar a teoria do outro e a teoria da visão integral da 

personagem de Bakthin para captar o movimento da personagem em narrativas de formação. 

Acreditamos, portanto, que toda pesquisa que vise à análise pormenorizada do gênero sem a 

intenção de limitá-lo, só enriquecerá a teoria sobre as personagens em formação na literatura. 

 Para responder às indagações feitas na Introdução e apresentar as conclusões a que 

chegamos sobre a imagem da personagem em formação em cada obra, suas semelhanças e 
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diferenças, será importante confrontarmos mais uma vez ambas as obras. O foco narrativo em 

Candido e em L'antimonio é diferente. Se naquela o enredo começa no nascimento do 

protagonista e o acompanha por mais ou menos trinta e quatro anos de sua existência, nesta o 

recorte espaço-temporal é bem diferente, por volta de quatro anos, desde o momento em que 

Calogero quase morre na mina de antimônio e resolve seguir para a guerra civil espanhola até 

o momento em que volta mutilado para sua cidade natal. Esse recorte é vital para 

corroborarmos a afirmação feita por Bakthin em Estética da Criação Verbal sobre a 

possibilidade da formação ocorrer apenas em parte da obra. O enredo do romance de 

formação não precisa estar em sua totalidade imbuído no processo de mudança da 

personagem. Essa afirmação abriu a possibilidade de concluirmos, de forma inédita, ser 

L'antimonio um conto em que há um protagonista que vive a formação, pois, por mais que 

tempo e espaço sejam bem demarcados e a obra contenha apenas 68 páginas (extensa para um 

conto e curta para um romance), a formação de Calogero se dá desde as primeiras páginas 

quando se encontra em meio a tiroteios na guerra, até o final da narrativa, quando retorna para 

sua cidade e toma consciência da mudança interior pela qual tinha passado. 

 Outra diferença na estruturação das personagens relaciona-se ao foco narrativo, pois, 

diferente de Candido, a formação de Calogero não apresenta como problemática sua origem 

nem questões familiares, apesar de Calogero questionar a devoção religiosa da mãe e o 

pensamento comunista do pai. Seu retorno já mudado para casa também destaca seu 

sentimento de não pertencimento àquela família e sua nova mudança espacial quando decide 

trabalhar em outra cidade. Em Candido, os problemas familiares e a conturbada origem são 

marcas importantes para a sua formação, pois essas questões exteriores o fazem constituir seu 

interior, distanciar-se daquelas pessoas, perceber que não se importava com o não afeto da 

mãe, a morte do pai e o desprezo do avô, exatamente por conseguir confirmar ao longo do 

enredo que a vida é simples, cada um oferece o que pode, busca realizar seus próprios desejos 

e o homem é desejo, é carne e precisa atender a essas vontades. A trajetória de Candido o faz 

confirmar que a complexidade é criada pelo próprio homem. Sua ganância, falso moralismo e 

busca por poder o fazem criar empecilhos para uma vida livre, justa, igual e simples. Essa 

diferença entre o romance e o conto não inviabiliza a formação de Calogero, só aponta para 

outra possibilidade de movimento exterior na estruturação do enredo e da personagem em 

formação. Da mesma forma, Candido não vive a experiência (movimento exterior) da guerra e 

isso não impossibilita seu processo de amadurecimento na obra. 
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 A imagem de Candido e Calogero possuem elementos em comum. Primeiro o nome, 

Candido, ingênuo, simples; Calogero, santo, devoto, e também simples; segundo o caráter, 

dois sujeitos de boa índole, questionadores de suas próprias existências e dos conflitos 

exteriores. O caráter da personagem que passa pela formação precisa ser reflexivo, sensível e 

curioso, pois esse movimento para o amadurecimento só se dá nesse conflito entre interior e 

exterior possível, quando a personagem é concebida com ares interrogativos. Além disso, o 

caráter antes ingênuo e devoto pode se tornar menos crente e mais realista. Candido mantém 

sua ingenuidade e sua crença na simplicidade da vida, muda sua ingenuidade no que diz 

respeito ao pensamento político e à crença de uma vida mais igual e justa com o partido 

comunista. Calogero afronta a devoção de sua mãe e de sua cidade, questiona o destino, o 

determinismo religioso, rompendo com a própria significação de seu nome. Não aceita o 

moralismo religioso, acredita no que vê na guerra, reflete sobre os seus propósitos, sobre as 

mentiras da propaganda fascista, sobre as palavras de Ventura sobre política e religião. Seu 

caráter inquieto e questionador (interior), diante dos conflitos exteriores, levam-no à 

formação. Diferente de Candido, no entanto, Calogero toma consciência de ter passado pela 

formação, traço considerado como característico por Jacobs, que afirmava saber a 

personagem, em certa escala, estar passando por um processo de amadurecimento. Calogero 

não só toma consciência como também escolhe continuar vivenciando o processo. Candido 

pode não revelar explicitamente saber que mudou, mas percebe que, diferente de como agia e 

pensava antes, após a formação, percebeu que não precisava viver amarrado a nenhum 

contrato social, a mentores, nem a homens que dissessem o que pensar e fazer. Era livre e 

podia viver a vida simples (sem complexidades) em que tanto acreditava desde a infância. 

 As semelhanças no enredo são muitas, a saída da terra natal (viagens) e as mudanças 

interiores que elas proporcionam a cada um; a importância dos diálogos com outras 

personagens e a atenção dada por eles a essas conversas; o desejo de ambos em mudar o 

outro, em mudar o mundo; o caráter indagador; a decepção política, Calogero com o fascismo 

e Candido com o comunismo; o questionamento religioso; o rompimento com contratos 

sociais, Calogero com a família, a mulher e as crenças de seus conterrâneos e Candido com a 

família e o partido. Esses movimentos exteriores são determinantes para colocar ambos no 

ponto de conflito e de questionamento, movidos pelo caráter reflexivo, não se estruturam de 

forma estática, mais variável, como trata Bakthin sobre a personagem de formação, o que 

muda o eu interior, a forma como veem a si e o mundo, revelados pela própria fala, 

pensamento e comportamento das personagens. O movimento tanto exterior quanto interior é 
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o que move ambos os protagonistas para a formação que alcançam no fim do enredo. O 

resultado da formação, em ambos os casos, é a autonomia do sujeito, Calogero do pensamento 

secular de seus conterrâneos cheios de falsos moralismos, dogmas religiosos, 

desconhecimento político e social; e Candido de qualquer tipo de amarra social, seja política, 

seja religiosa, seja, inclusive, filosófica com a presença simbólica de Voltaire. Não precisava 

seguir nenhum dogma, estava livre. 

 O enredo, em ambas as obras, tem como foco as transformações das personagens. 

L'antimonio pode parecer um conto sobre a guerra, mas ela é apenas o espaço, essencial para 

sua formação, em que a personagem vive as experiências que a farão mudar seu eu interior. 

Tanto no conto como no romance as transformações interiores da personagem se tornam 

enredo;  ponto determinante para que haja a Bildung na obra, mesmo que não o ocupe 

inteiramente, mas apenas parte dele, como aponta Bakhtin, o que não é o caso dos corpora 

dessa tese. Para alcançar as mudanças da personagem ao longo do enredo, foram de suma 

relevância dois pensamentos bakhtinianos: a teoria do outro e a necessidade do leitor (aqui na 

tese, o pesquisador) em ver integralmente a personagem a partir de um olhar de fora (não se 

colocando no lugar dela), por meio de suas ações, comportamentos, atitudes de outros para 

com ela e também, sem dúvida, dos seus pensamentos revelados por ela própria ou pelo 

narrador.  Essa teoria bakhtiniana foi fundamental para a análise do movimento da 

personagem em formação na literatura, pois não nos atemos só em suas falas, mas em todos 

os outros elementos fundamentais para sua estruturação na narrativa. É uma falácia pensar 

que apenas pelo que diz a personagem captamos seu eu interior. 

 A aproximação entre as personagens, Candido e Calogero, e o autor, Leonardo 

Sciascia, é inegável. Candido pela relação conturbada com os pais e com o partido comunista; 

e Calogero pelos questionamentos ao fascismo, à guerra da Espanha e seu trabalho nas minas 

de antimônio. Assim como ocorre com Candido e Calogero, também Sciascia se decepciona 

com a política, principalmente com o partido comunista; e passa a enxergar o fascismo e 

Mussolini com desprezo e ódio, após descobrir verdades sobre a guerra de Espanha. Pudemos 

perceber, portanto, que há uma estreita relação entre a formação do autor e a formação das 

personagens. Sobre essa correlação, há interesse acadêmico de nos aprofundar nesse ponto e 

analisar em pesquisas futuras se, em outras obras de formação, ocorre essa fluidez entre as 

experiências exteriores do autor e as suas mudanças íntimas e aquelas das personagens na 
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obra; se é comum a formação do autor, de alguma forma, revelar-se na formação da 

personagem. 

 A análise comparada entre Candido e L'antimonio possibilitou-nos compreender que 

há marcas da formação comuns a ambos os textos e comuns, inclusive, a outras obras 

consideradas como de formação, uma vez que teóricos como Moretti, Patricia Maas, Bakhtin 

entre outros citados, após análises de outros textos literários, chegaram às mesmas marcas. Da 

mesma maneira, encontramos traços que não foram comuns em ambas as formações. Nosso 

objetivo, no entanto, não foi esgotar o assunto. Pelo contrário, concluímos que a cada nova 

pesquisa, a cada nova análise, novas possibilidades poderão ser encontradas, pois a Bildung 

está muito longe de se esgotar ou acabar (como pensou Lukács). Ela, como reflexo da 

mudança do homem em conflito com o espaço em que se movimenta e vive, ela que revela o 

desenvolvimento do ser, não poderia senão viver em processo de transformação. Podemos 

dizer, sem medo, que a narrativa de formação, assim como suas personagens, também vive 

em formação.  
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