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A ideia deste breve texto é apresentar, de forma preliminar, uma possibilidade de 

ampliação dos estudos sobre a fortuna intelectual de Antonio Candido de Mello e Souza 

(1918-2017), sociólogo e crítico literário brasileiro. Para tanto, tomaremos como objetos 

dois de seus ensaios: primeiro, Literatura de dois gumes, de 1966; depois, Literatura e 

Subdesenvolvimento, de 1970. O primeiro foi publicado na Luso-Brazilian Review, em 

inglês, com o título “Literatura and the Rise of Brazilian National Self-Identity”. Depois, foi 

traduzido e fez parte da obra “Educação pela noite e outros ensaios”, de 1987. O 

segundo foi escrito entre 1969 e 1970, e só foi publicado mesmo, e em espanhol, em 

1972, no livro América Latina en su literatura, organizado pelo escritor argentino César 

Fernández Moreno. No ano seguinte, em 1973, finalmente foi lançado no Brasil como 

artigo que compunha a edição da revista Argumento (1973-1974), importante veículo de 

constituição de redes intelectuais na América Latina. De forma geral, os analistas da 

obra de Antonio Candido o definem como estudioso das coisas estritamente nacionais. 

Salvo alguns textos “avulsos”, teria se preocupado mais com a literatura brasileira desde 

sua formação até seu “auge”, com Machado de Assis. Afora o fato de essa visão ser 

parcialmente verdadeira, a intenção é tentar alargar o espectro do olhar que Candido 

debruçou sobre o fenômeno literário, explorando seus escritos rarefeitos sobre a 

realidade da América Latina. O argumento é de que, por uma série de fatores que não 

são passíveis de análise aqui, é possível identificar uma espécie de “giro latino-

americanista” em sua obra, ou seja, uma mudança da mirada crítica que se desloca 

dos limites circunscritos à nação em direção ao subcontinente, especialmente no que 

tange à ideia de uma comparação do ponto de vista da sociologia da criação literária. 

Mas não somente isso: a partir de conceitos tais como consciência, localismo e 

universalismo, por exemplo, e ao colocar em discussão sobretudo o que ele considera 

nossa maturidade literária, a saber, o chamado Super-regionalismo do século XX, é 

possível encontrar ainda subsídios fundamentais para as discussões relacionadas aos 

campos da Teoria da História e da Crítica Literária.  

 

O Super-regionalismo como “maturidade literária”   

 

“Literatura de dois gumes” [1966], salvo engano, parece ser o primeiro ensaio de 

Candido a expandir, para a realidade latino-americana, os conceitos caros à 

interpretação sociológica do Brasil. Tentando entender a criação literária a partir de sua 

potencial liberdade, isto é, como o fruto, por um lado, de um sistema de produtos da 

comunicação entre os homens; por outro, como imaginação, invenção e ficção, 

elabora um estudo acerca dos das experiências históricas que, atuando como 

influências e sugestões, se incorporam às obras literárias de forma tão indissociável que 

viram substância imprescindível para a formulação estética. Em outros termos, indica 

que há sempre uma relação dinâmica entre texto e contexto, entre forma escrita e 

realidade social, que ajudam a dar o tom da criação, desenhando-se o que Candido 

chama de “sentimentos dos contrários”.1  

                                                 
1 Candido, Antonio. Literatura de dois gumes. In: A educação pela noite e outros ensaios. São Paulo: Ática, 

1987, p. 198 
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A percepção dialética do processo procura dar conta da relação, na América Latina, 

entre formas e temas locais e universais, em um percurso que vai desde o momento da 

recepção passiva do afluxo externo até o da elaboração de resoluções para os conflitos 

internos decorrentes deste imperativo. No período da colonização europeia do Novo 

Mundo, um fator primordial foi a tentativa de transposição e imposição cultural dos 

padrões estéticos e intelectuais do Velho Mundo ao longo dos séculos. Contudo, a 

ressalva necessária é a que aponta esse processo não como algo mecânico, de caráter 

simplesmente adaptativo, mas sim a partir de seu caráter dinâmico e experimental no 

que diz respeito às relações entre metrópole e colônia. Crava-se: não há imposição sem 

apropriação, tampouco exportação sem troca e recepção sem modificação.  “Como 

resultado lógico deste processo, vê-se as “literaturas nacionais da América Latina no que 

têm de prolongamento e novidade, cópia e invenção, automatismo e espontaneidade. 

E elas foram se tornando variantes de tal modo diferenciadas das literaturas matrizes 

que, já nos últimos cem anos, chegaram em alguns casos a influir nelas2” 

 

A colocação, ainda que relativamente usual no que tange aos estudos literários, é 

necessária para contrapor-se à visão, bastante forte nos anos 1960 e 1970, de um 

nacionalismo ingênuo, que entendia ser possível concretizar a subtração das influências 

externas para se chegar à literatura local autônoma, na busca por um “fundo nacional 

genuíno, isto é, não-adulterado”3, do qual poderia se extrair, por exemplo, a mais pura 

latino-americanidade, em uma operação que é absolutamente dotada de uma feição 

a-histórica. O movimento inicial que Candido esboça em “dois gumes” aponta para a 

necessidade de se desvencilhar deste “resto de ufanismo patriótico rasteiro”, muito 

atrelado a parte do romantismo do século XIX, mas também e sobremaneira de algumas 

vanguardas dos anos 1920 e 1930, chegando até a radicalização de uma sociologia 

nacionalista dos anos 1950 em diante.  

 

Entender a literatura latino-americana como um fenômeno de “dois gumes” é desde já 

indicar sua oscilação criadora diante do jogo de forças centrípetas e centrífugas, isto é, 

universalizantes e particularizantes, cuja expressão é associada à interação entre 

mecanismos de imposição e adaptação cultural, não como formas puramente 

imperativas, e sim como estruturas dinâmicas que se inter-relacionam ao longo dos 

processos de construção da literatura. É o esboço de uma leitura mais dotada de 

nuances, sobre a qual se sustenta um argumento que procura se afastar tanto da leitura 

utópica isolacionista da originalidade, quanto da visão que entende o campo da 

cultura na América Latina como produto completamente submissos aos padrões 

europeus.  

 

Se esta discussão é feita de modo sucinto nas páginas iniciais do ensaio, o argumento 

ganha corpo e uma elaboração mais sólida em “Literatura e subdesenvolvimento” 

[1973], texto sobre os aspectos sociais fundamentais que sustentaram a criação artística 

na América Latina ao longo de vários séculos. Nele Candido procura juntar no mesmo 

problema as ideias de “atraso” e de dependência cultural, econômica e política do 

conjunto de países que sofreram o processo de colonização ibérica, apontando-as 

                                                 
2 Ibidem, 199. 
3 Schwarz, Roberto. Nacional por subtração. In: Que horas são? São Paulo: Companhia das Letras, 1997, p. 

3 
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como vetores e afetações importantes na vida intelectual do escritor. A grande questão 

é que no século XX parece haver a confluência dois tipos de consciências históricas 

distintas diante desse panorama: uma associada à noção de país novo, 

correspondendo à consciência amena do atraso, que se dá especialmente nos anos 

1930, a partir do fim de uma era de predomínio absoluto do modelo oligárquico e com a 

ascensão das burguesias industriais ao lugar de controladoras do Estado pelo 

subcontinente; e a segunda, por sua vez, diz respeito à ideia de país subdesenvolvido, 

cuja consciência se delineia como uma visão catastrófica do atraso, algo forte nos pós 

anos 1950, período do imediato pós-Guerra, mas que se fortalece ao longo dos anos 

1960 e 1970, com a emergência dos estados de exceção de corte latino-americanos, 

isto é,  as ditaduras civil-militares.  

 

Na consciência amena, o olhar envolvia a ideia de uma grandeza ainda não realizada, 

de um porvir emancipador, cujo peso primordial estava no futuro; na catastrófica, 

questões como a pobreza, a atrofia, isto é, o que “falta”, em forte vínculo com o 

passado enquanto fardo, toma o centro da questão. O ponto é que dos anos 1930 até 

os anos 1960, pelo menos, não houve uma espécie de ruptura total no modo de o 

escritor ver o mundo. Não seria possível dizer que houve uma passagem de um estado 

otimista para um sentido pessimista. Antes, o que Candido aponta é que as duas formas 

de consciência histórica se entrosam para determinar sobremaneira a chegada dos 

nossos escritores à chamada maturidade literária.  

 

Esse novo momento da consciência encontra-se atrelado também à reelaboração de 

uma espécie de arquétipo da formação histórica latino-americana, algo que Candido 

esboçou em “dois gumes”, mas que agora avança enquanto argumento: o conflito 

entre dois traços da criação que, a princípio, se desenham de formas opostas. De um 

lado, a imposição de modelos externos, que parece dar o tom da produção 

especialmente no século XIX; de outro, a tentativa de um “localismo puro”, fruto de um 

“nacionalismo patrioteiro e ingênuo”, na recusa total ou parcial do que vem de fora, 

uma espécie de anti-imperialismo raso e carente de nuances.  

 

Para entender como o a segunda metade do século XX na América Latina modificou a 

forma da escrita literária, Candido se interessa por compreender o que ele vai chamar 

de nossa “maturidade literária”, que se faz, incialmente, a partir de nomes como Ruben 

Darío, Jorge Luís Borges e Machado de Assis, além de Mario Vargas Llosa, Clarice 

Lispector e Juan Rulfo, escritores capazes de pensar, de um lado, os problemas da 

formação histórica das nações latino-americanas, especialmente a partir dos vetores da 

colonização e da violência, mas que também procuraram dar conta das “questões do 

homem moderno e universal” de forma mais ampla. No caso brasileiro, a figura central 

parece ser mesmo Guimarães Rosa, que se ancora no que Candido chama de 

“universalidade da região”. Ultrapassando a escrita estritamente documental, isto é, 

“imitativa” da realidade à qual pertence, essa forma literária, que ele denomina “Super-

regionalismo latino-americano”, não escorrega na ingenuidade de uma subtração da 

dimensão local como seiva da criação literária, mas também não dispensa um olhar 

para além das fronteiras nacionais e continentais. Na fase em que consciência amena e 

consciência catastrófica do atraso se imiscuem, finalmente nossa literatura atingiu o 

chamado “equilíbrio dos opostos”, uma conciliação possível entre todos os vetores 

formativos que atravessam a criação artística. É, portanto, uma transfiguração que 

universaliza as substâncias que informaram antes o nativismo e o patriotismo, mas agora 
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fazendo da região o móvel de uma reflexão em que as especificidades locais e 

nacionais se imbricam numa problemática humana e social mais ampla, universal e 

cosmopolita4. 

 

Rarefeitos, salvo engano: contribuições à crítica latino-americana  

 

Terminaremos este breve texto com alguns apontamentos bastante preliminares, que de 

forma alguma pretendem fechar questões. O momento parece mais do que oportuno 

para o resgate de diversos escritos de Candido, sobretudo os soterrados. Em primeiro 

lugar, um resgate daqueles textos que envolvem uma crítica literária latino-americana, 

fortemente preocupada com os dilemas da história intelectual que formou parte de 

nossos campos de estudos. Com as seguintes questões: “somos locais ou universais?”; 

“somos cópia dos modelos europeus ou uma criação totalmente original, fruto de 

esforços nacionais?”; em alguns dos ensaios aqui resgatados, Candido, diferente do que 

parte seus críticos aponta, não adota uma postura puramente ligada a uma “sociologia 

do reflexo”, que entende a literatura como espelho da vida social. Antes, sofistica o 

argumento, posto que se afasta, de um lado, das formulações que derivam nos estudos 

das “origens genuínas” da cultura nacional e latino-americana – às vezes tentando se 

remeter a um tempo idílico anterior ao da colonização. Recusa, de outro, um 

movimento que nos entende como cópia excessiva dos modelos importados, o que 

significa também olhar para nossa formação com mais maturidade com relação às 

discussões de fonte e influência.  

 

O fato de a literatura latino-americana ser construída sempre a partir de dois gumes 

diferentes reforça a percepção de que fomos historicamente cruzados por dimensões 

locais, nacionais e universais, o que invariavelmente também constitui a historicidade 

própria dos nossos escritores. Nisso parece estar embutida uma percepção temporal que 

jamais dispensa o espaço de experiência do passado como matéria viva para a 

percepção, em determinado presente, de um horizonte de expectativas com vistas ao 

futuro. Em outros termos, é o apontamento de que a configuração da temporalidade na 

América Latina é também um jogo dialético entre nossa história – com toda sua 

dimensão trágica e violenta –, que se faz como permanência forte na dimensão local, e 

os presentes-futuros próprios da aceleração da universalização do mundo, que nos 

informa sobremaneira como matéria cosmopolita e que nos indica projetos e 

possibilidades de emancipação e liberdade, quase sempre no sentido utópico.  

 

Atingimos a maturidade literária, enfim, justamente porque nela houve um esforço por se 

aproximar de certos dilemas universais-cosmopolitas, que se atrelam às visões de um 

presente que olha o futuro, não excluindo a dimensão local ou do contexto em que 

vivem estes escritores. Em se tratando de países cuja marca central são as cicatrizes da 

colonização, esta leitura de Candido, mais do que uma simples posição epistemológica, 

constitui-se de um forte componente ético-político que reafirma, uma vez mais, a 

emergência e a permanência do nosso passado enquanto continuidade e ruptura, 

enquanto arquétipo ou alegoria, mas sobretudo enquanto força motriz que ajuda a 

                                                 
4 Pedrosa, Célia. Introdução crítica à Literatura e Subdesenvolvimento, de Antonio Candido. In: BERND, Zilá. 

(Org.). Antologia de textos fundadores do comparatismo literário interamericano. Porto Alegre: UFRGS, 

2001. 
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conformar o sentido literário da representação, ficcionalização ou imaginação da 

realidade na América Latina.  
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