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Num artigo destinado a ressaltar a originalidade da critica de Antonio Candido , 
tomando como ponto de partida os estudos desse aut or sobre 0 COrti90, Roberto 
Schwarz insere-o em dois sistemas conceituais distintos .  

Primeiro , Schwarz associa-o a corrente que procura "demonstrar pelo exemplo 
a legitimidade e ate a necessidade do tr€msito entre analise estetica e reflexao social , 
urn vaivem de esquerda" (Schwarz , 1992b , p . 3 1 ) .  

Ora , a inseparabilidade entre materiais esteticos e sociais ,  expressa no  lema de 
Antonio Candido "filia9ao de textos e fidelidade a contextos" - que the permite fazer 
nao apenas uma sondagem da correspondencia estrutural entre literatura e vida social , 
mas tamMm ampliar os conhecimentos existentes acerca da realidade externa, 
precisamente pelo estudo do dinamismo literario -, esta reversibilidade entre analise 
literaria e analise social , sabe-se bern, constitui uma das premissas do campo te6rico 
e conceitual do "marxismo ocidental" 2 

1 Professor do Departamento de Filosofia da UNESP - 17525-900 - MarHia - SP - Brasil. 
2 Essa associa<;:ao, como 0 pr6prio marxismo ocidental, inicia-se com Hist6ria e consciencia de c1asse. Numa 

passagem celebre, Georg Lukacs a expressa, de forma ainda tosca, nos seguintes termos : "A hist6ria dos problemas 

estudados torna-se efetivamente uma hist6ria dos problemas. A expressao literaria ou cientifica de um problema 
aparece como expressao de uma totalidade social, como expressao das suas possibilidades , dos seus limites e dos 

seus problemas . 0 estudo hist6rico da literatura sobre os problemas e assim 0 que melhor pode exprimir a 

problematica do processo hist6rico. A hist6ria da filosofia torna-se filosofia da hist6ria" (Lukacs, 1 974, p .49) 
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Logo em seguida, Schwarz atribui a peculiaridade desse percurso às necessida
des da crítica em países periféricos. Assim, " ... o compacto heterogêneo de relações 
histórico-sociais que a forma sempre articula, e que faz da historicidade, a ser decifrada 
pela crítica, a substância mesma das obras" (p.36), remete-nos a uma configuração 
histórica e política especial: a experiência social brasileira. Na verdade, mais do que 
a situação perante o mercado mundial, o que parece essencial aqui não é o conceito 
de periferia, mas o de "âmbito e ordem nacional". Tanto assim que, logo após situar 
Candido no enfrentamento literário-político-ideológico acerca da especificidade da 
sociedade brasileira, Schwarz avalia seus novos escritos na seguinte chave: 

passados os anos, o valor de seus escritos - que melhoram e ganham saliência com o tempo -
parece trocar de origem: interessam justamente por não se esgotarem no universalismo prêt-à
porter do debate teórico atual, ou melhor por terem continuidade refletida com as posições, noções 
e contradições sustentadas pela experiência histórica do país, dentro, fora e antes da universidade, 
cujo andamento é outro possivelmente mais real. (Idem, p.39)3 

Preocupado em estabelecer as coordenadas da idéia social de forma literária e, 
a partir daí, em contestar metodologias atualmente em voga, Schwarz pouco nos 
esclarece, aqui, acerca deste sistema de idéias nacionais em que insere Antonio 
Candido, ou ainda, acerca dessa conjunção inusitada de "marxismo ocidental", 
universalista por princípio, e de "sistema nacional". 

Noutro texto, porém, nas notas do debatedor a uma exposição de Paulo Arantes 
centrada no conceito de formação, Schwarz explicita melhor o que seria este "sistema 
nacional".4 Seguindo um raciocínio análogo ao utilizado por Antonio Candido em 
Formação da Literatura Brasileira, isto é, identificando a noção de tradição com a 
formação de um sistema, caracterizado pela interação entre autores, obras e público, 
Schwarz aponta, nas entrelinhas do seu texto, para o amadurecimento, na obra de 
Antonio Candido, de um sistema crítico brasileiro. 

Nessa tradição, Candido ocupa um lugar semelhante ao de Machado de Assis 
na formação do nosso sistema literário. A excelência de suas análises seria uma 
garantia a mais em favor da tese de que um ciclo acumulativo se completou. Se o 
caráter realizado da formação literária, objeto de sua análise, permitiu a Candido, por 
exemplo, se diferenciar de obras capitais da cultura brasileira - particularmente dos 
livros de Gilberto Freyre, Sérgio Buarque, Caio Prado e Celso Furtado -, impregnadas 
por desejos e juízos de valor, por outro lado, o caráter de fato desta formação 

3 Ao indagar, noutro texto. acerca do espaço histórico da crítica de Antonio Candido, Schwarz a define como voltada 
para a compreensão de um processo que não é nacional (pois se trata dos movimentos do capital), mas destaca 

também que a comparação entre tradições literárias distintas, sempre presente nas análises de Candido, " ... supõe 
histórias nacionais separadas, no quadro de um concerto de nações independentes, cujas diferenças seriam a 

riqueza da humanidade. A historiografia que lhe corresponde seria nacional, ainda que não nacionalista". (Schwarz, 

1989b, p 152-3) 

4 Cf. Schwarz, 1992a. 
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possibilitou , na opiniao de Schwarz, que Antonio Candido tratasse de urn tema 
eminentemente nacional com 0 distanciamento de urn "internacionalista convicto" .  
Assim, a especificac;ao dos vicios e das virtudes peculiares a esse processo cumulativo, 
nao s6 afasta Candido da orientac;ao patri6tica , tipica do nacionalismo tacanho , como 
tambem gera, pela constituic;ao de urn sistema local de problemas e contradic;oes -
isto e, pela formac;ao de urn campo de forc;as hist6ricas que atua como uma especie 
de filtro -, uma barreira a ilusao universalista . As questoes contemporaneas seriam 
entao "filtradas" ,  ou melhor, inseridas apenas como momentos ou faces de urn campo 
local . Esta moderac;ao, a incorporac;ao meditada e contextualizada de teorias , seria , 
nesta versao, 0 sintoma maior de que a literatura , a critica, a filosofia alcanc;aram a 
almejada maturidade . 

Embora essa reconstruc;ao - seja do alcance te6rico de Forma98o da Literatura 

Brasileira , seja destas novas series cumulativas que se organizam como sistema -
possa ser objeto de controversias , parece inegavel que 0 ponto de partida tornado por 
Roberto Schwarz e correto : Antonio Candido insere-se,  como urn momenta particu
larmente feliz , na tradic;ao do "pensamento nacional" . 

Ali8.s ,  essa afirmac;ao assenta-se - e corrobora - numa serie de asserc;oes , de 
tentativas de autocompreensao , que 0 pr6prio Candido fez ,  em textos e momentos 
diversos, acerca de sua obra . Segundo ele , a consolidac;ao te6rica de seu percurso 
intelectual baseia-se em tres fontes concomitantes : 0 modernismo definido, no sentido 
amplo , como 0 movimento cultural brasileiro de entre guerras (Candido , 1980,  p . 1 34) ;5 
o ensaio hist6rico-socio16gico - decorrente tanto da influencia do espirito modernista, 
do " ima literario" ,  quanto do " sopro de radicalismo politiCO intelectual que eclodiu 
depois da Revoluc;ao de 30" -, de Casa grande e senzala , de Raizes do Brasil e de 
Forma98o do Brasil Contemporaneo, em que confluem hist6ria e economia, filosofia 
e arte, numa "forma bern brasileira de investigac;ao e descoberta do Brasil" ; 6  e a nova 
mentalidade definida pela Faculdade de Filosofia da Universidade de Sao Paulo .7  

Trata-se de urn corte horizontal que privilegia os anos de formac;ao intelectual 
de Antonio Candido , ancorados na decada de 1930.  A cada ponto dessa lista 

5 "0 Modernismo nos interessava sobretudo como atitude mental. ao contni.rio de hoje .  quando interessa mais como 
cria<;ao de uma lingua gem renovadora .  Para nos. esta era veiculo. Veiculo da atitude de renova<;ao critica do Brasil . 

do interesse pelos problemas sociais ; do desejo de criar uma cultura local com os ingredientes tomados avidamente 
aos estrangeiros" (Candido. 1978. p . 1 87) .  Acerca da heran<;a modernista na obra de Antonio Candido. ct. tb. 

Arrigucci. 1992, p . 1 83-6 
6 Cf. Candido, 1980, p . 1 30 ;  1 992, p 1 24.  Casa grande e senzala, bem como a serie iniciada por essa obra. sao, nas 

palavras de Antonio Candido, .. . . .  uma ponte entre 0 naturalismo des velhos interpretes da nossa sociedade como 
Silvio Romero , Euclides da Cunha e mesmo Oliveira Viana , e os pontos de vista mais especificamente sociol6gicos 
que se imporiam depois de 1940 " .  

7 A Revista Clima foi , segundo Candido, a primeira manifesta<;ao no  terreno da  critica e do  movimento das ideias 

dessa nova mentalidade . Muitas atitutes dessa gera<;ao provem nao de proceres que depois tornaram-se ilustres 
como Levy-Strauss e F. Braudel, mas do quase obscuro, em nossos dias, professor Jean MaugUe. Cf. Candido, 

1978;  Arantes, 1989. 
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corresponde , porem, uma serie submersa que se estende do passado ao presente . A 
voca<;:ao para refletir e se interessar pelo Brasil, intensificada por motivos varios neste 
decenio , data - na periodiza<;:ao do pr6prio Candido - de muito antes, mais precisa
mente do Romantismo, tendo inclusive , antes do seu apice no Modernismo, urn ponto 
alto no Naturalismo B 

Essas tentativas de autodefini<;:ao e diferencia<;:ao , a pr6pria voca<;:ao nativista, 
teriam como ponto comum inevitavel a constata<;:ao de particularidades de meio , ra<;:a 
e hist6ria que nem sempre correspondem aos padroes europeus propostos pela 
educa<;:ao. 0 trans plante de culturas , 0 implante de urn modelo universalista em nosso 
meio , tipicos dos processos de colonizac;:ao e de dependencia, se, por urn lado , nos 
inserem no conjunto da cultura ocidental , por outro lado , chocam-se com elementos 
divergentes e aberrantes . Esta dupla filiac;:ao , a heran<;:a europeia e ao anseio de 
exprimir uma sociedade diferente em muitos aspectos da europeia, levou muitos de 
nossos escritores e pensadores a descrever 0 Brasil como urn pais de contrastes . 9  

Tal senso dos contrastes, a apresentac;:ao das hist6rias do homens e das 
instituic;:oes em virtude de condic;:oes antagonicas, insere-se,  segundo Antonio Can
dido , numa lei mais geral da nossa cultura , a dialetica do local e do cosmopolita : " Se 
fosse possivel estabelecer uma lei de evoluc;:ao da nossa vida espiritual , poderiamos 
talvez dizer que toda ela se rege pela dialetica do localismo e do cosmopolitismo" 
(Candido, 1980 ,  p .  109) . 10 

Esta lei genertca nao e, entretanto , urn pressuposto aprioristico ou urn axioma 
intuitivo adotado por Antonio Candido como ponto de partida. Ela e 0 resultado de 
infindaveis pesquisas , dito de outro modo , trata-se de uma descoberta crucial acerca 
da especificidade brasileira . 

Assim, quando Candido se debru<;:ou sobre a formac;:ao da nossa literatura -
compreendendo por literatura urn sistema organico de obras ligadas por uma intera<;:ao 
dina mica em torno do triangulo "autor-obra-publico" numa continuidade literarial l  -

8 " Em critica literaria, a fase 1880- 1900, por suas tres principais figuras - Silvio Romero. Araripe Junior e Jose 
Verissimo - havia desenvolvido e apurado a tendencia principal do nosso pensamento critico. isto e, 0 que se 
poderia chamar a critica nacionalista, de origem romiintica" ,  ou ainda : "pode-se dizer que 0 Modernismo veio criar 

condic;:6es para aproveitar e desenvolver as intuic;:6es de urn Silvio Romero, ou urn Euclides da Cunha, bern como 

as pesquisas de urn Nina Rodrigues" (Candido, 1980, p . 1 15 ,  1 23) .  
9 Tal regra, segundo Antonio Candido, aplica-se de modo geral ao pensamento latino-americano, cf .  Candido, 1992, 

p 127. 
10 "Pode-se chamar dialetico a este processo porque ele tern realmente consistido numa integrac;:ao progressiva de 

experiencia literaria e espiritual, por meio da tensao entre 0 dado local (que se apresenta como substElncia da 
expressao) e os moldes herdados da tradi<;:ao europeia (que se apresentam como forma da expressao)" (Candido, 
1980, p . l l0) 

1 1  Candido distingue literatura de manifestac;:6es literarias pela presenc;:a sistematica de tres fatores concomitantes : 

"a eXistencia de urn conjunto de produtores literarios, rna is ou menos conscientes do seu papel ; urn conjunto de 
receptores, formando os diferentes tipos de publico, sem os quais a obra nao vive ; urn mecanismo transmissor, 
(de modo geral , uma linguagem, traduzida em estilos) ,  que liga uns a outros" (Candido, 1975, v . l ,  p .23). Essa 

continuidade ininterrupta de obras e autores gera uma tradic;:ao literaria que ele define assim: "e uma tradic;:ao, no 
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tomou como dado primario 0 vinculo placentario de nossa literatura com as literaturas 
europeias . Tal fato, antes uma decorrencia natural do nosso processo hist6rico do que 
fruto de uma OP9ao - expresso na celebre frase "a nossa literatura e galho secundario 
da portuguesa, por sua vez arbusto de segunda ordem no jardim das Musas . . .  " (Can
dido , 1975,  v . l .  p .9) - ,  faz que 0 estudo da literatura brasileira nao possa se eximir da 
analise de seus caracteres pr6prios ,  ou melhor ,  da rela9ao que mantem com outras 
literaturas . Essa constata9ao conduziu Antonio Candido a ponderar acerca da rela9ao 
inevitavel entre formas importadas e a escolha de temas novos ou a ado9ao de senti
mentos diferentes , de tal modo que nao teve como deixar de "estudar a forma9ao da 
literatura brasileira como sintese de tendencias universalist as e particularistas" (p .23) .  

Esse andamento dual se intensifica pela disposi9aO dos brasileiros de inserir 0 
projeto de constitui9ao de uma literatura pr6pria no esfor90 de constru9ao do pais . 
o programa do "nacionalismo artistico " ,  0 compromisso de uma literatura empenha
da, visa a diferencia9ao e particulariza9ao de temas e modos de exprimi-los .  Nesse 
sentido, num livro que se propoe a ser a "hist6ria dos brasileiros em seu desejo  de 
ter uma literatura" ,  nada mais natural que 0 "jogo destas for9as , universal e nacional, 
tecnica e emocional , que plasmaram (nossa literatura) como permanente mistura da 
tradi9ao europeia e das descobertas do Brasil" (Idem, p .28) ocupe 0 lugar central . 

Mais ainda, a reinterpreta9ao local das orienta90es esteticas e filos6ficas hauri
das no exemplo europeu torna-se a chave que perrnite organizar, de modo abrangente, 
as linhas mestras do processo de forma9ao da literatura brasileira como sistema. 12 
Esse processo define a articula9ao entre os "momentos decisivos" - Arcadismo e 
Romantismo - de tal modo que , apesar da evidente ruptura estetica , torna-se possivel 
determinar, ao longo do periodo entre 1750 e 1880, uma continuidade . Esta solidarie
dade estreita entre movimentos esteticos divers os , aproximados pela voca9ao hist6-
rica - urn dos pressupostos da Formar;ao - , se da pela via de uma complementaridade : 
o Arcadismo incorpora 0 Brasil aos padroes europeus tradicionais , ao sistema expres
sivo da literatura ocidental, possibilitando ao Romantismo, com sua enfase nos 
elementos locais , se apresentar, ao mesmo tempo, como nacional e universal . Esta 
associa9ao , as semelhan9as e os contrastes entre esses estilos literarios , escJarece-se 
melhor quando Candido a exemplifica tendo em vista a tematica indianista : 

Na medida em que toma uma realidade local para integra-la na tradir;:ao classica do 
Ocidente, 0 indianismo inicial dos neoclassicos pode ser interpretado como tendencia para dar 

sentido completo do termo, isto e, transmissao de algo entre os homens, e o  conjunto de elementos transmitidos, 
formando padroes que se impoem ao pensamento ou ao comportamento, e aos quais somos obrigados a nos referir 

para aceitar ou rejeitar" (p . 24) .  
12 Cf .  Candido, 1 975, p .72 Segundo Antonio Candido, "quatro grandes temas pres idem a formar;;ao da literatura 

brasileira como sistema entre 1750 e 1880, em correlar;;ao intima com a elaborar;;ao de uma consciE'mcia nacional : 

o conhecimento da realidade local; a valorizar;;ao das popular;;6es aborigines ; 0 desejo de contribuir para 0 progresso 

do pais ; a incorporar;;ao aos padr6es europeus" (idem. ,  ibid . ) .  
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generalidade ao detalhe concreto . . . .  0 indianismo dos romanticos , ao contnirio, denota tend{mcia 

para particularizar os grandes temas, as grandes atitudes de que se nutria a literatura ocidental, 

inserindo-as na realidade local , tratando-as como pr6prias de uma realidade brasileira. (Candido, 

1975, v.2 , p .21 ) 

Ora, Antonio Candido nao extraiu esta regra geral , a dialetica do local e do 
cosmopolita apenas dos seus estudos acerca da forma<;ao da literatura brasileira . 
Percebeu-a tambem como caracteristica decisiva da critica liteniria e mesmo das 
tentativas de interpreta<;ao do Brasil . 1 3  

Concomitantemente as suas analises literarias , Candido escreveu uma serie de 
artigos e tambem livros que pode muito bern ser reconstruida como uma hist6ria 
meditada da reflexao critica brasileira , 14 0 que talvez nos ajude a entender porque, na 
defini<;ao precisa de Davi Arrigucci Junior, a sua obra 

assume uma fun<;:iio decisiva no contexto brasileiro, em seu movimento a uma s6 vez de heran<;:a 
e passagem, urn ponto privilegiado da lucidez critica e da consciencia hist6rica com rela<;:iio a 
tradi<;:iio. No arcabou<;:o articuladissimo de sua constru<;:iio, permanece e se renova a problematica 
central organizada pela melhor critica brasileira ao longo dos anos : dos romanticos , de Machado 
de Assis, de Silvio Romero,  de Jose Vcrissimo, de Araripe Jr . ,  do legado modernista, da critica 
militante dos anos 30 e 40. (Arrigucci, 1992, p . 1 86) 

o mal-estar gerado pelo carater imitativo de nossa vida cultural - 0 " sentimento 
de contradi<;ao entre a realidade nacional e 0 prestigio dos paises que nos servem de 
modelo" (Schwarz , 1989a, p . 30) -, a tensao entre 0 esfor<;o de atualiza<;8.o e de 
desprovincianiza<;ao , e o  desejo de retomar criticamente 0 trabalho dos predecessores 
marcam tambem, na visada lucid a de Antonio Candido, nao s6 a nos sa tradi<;8.o critica 
e interpretativa, mas as pr6prias dificuldades com que se defronta, ainda hoje ,  0 
trabalho intelectual levado a cabo no Brasil . Assim, nao nos parece ser nenhuma 
impropriedade a generaliza<;ao dessa dialetica, levada a cabo por Antonio Candido, 
para toda a vida mental brasileira . 1 5 

13 Segundo Paulo E. Arantes, Antonio Candido deriva 0 seu conceito de forma((ao nao da nOQao de tradiQao de T. S. 
Eliot - como alegam alguns de seus discipulos perante os quais 0 proprio Candido teria, para efeito de i1ustraQao 
didatica, se referido ao celebre " Tradition and the individual talent" - , mas do campo interno produzido pela 

tematizaQao brasileira da questao : " " .  formado na escola de Machado de Assis, de fata Antonio Candido aprendeu 
mesmo foi com as falhas de forma((ao dos predecessores cujos achados modestos tambem soube fixar e sublimar" ,  
isto e,  "ajustou-se antes de tudo pela !iQao de  Silvio Romero e Jose Verissimo, naturalmente revista e corrigida" 
(Arantes, 1992a. p .240). 

14 Arantes noticia : .. . . .  0 projeto de urn conjunto de estudos sobre a critica litera ria brasileira, planejado por AntoniO 

Candido no ambito da disciplina de teoria Iiteraria da Universidade de Sao Paulo, uma outra historia dos brasileiros 
cultivados de, no seu desejo de ter uma critica literaria, tambem contribuir para formar a cultura nacional" .  
Alinham-se a i ,  de certo modo, neste esforQo de  reconstlUQao do  processo formativo de  nossa critica, a1em de uma 

serie de teses defendidas sob a orientaQao de Candido, a tese de 1945 - 0 metodo cntico de Silvio Romero -, bern 
como os artigos "Fora do texto, dentro da vida" ,  "0 ato critico" etc. 

15 Acerca do problema da dependencia cultural, examinado a "luz da reflexao sobre 0 atraso e 0 subdesenvolvimento" 

cf. Candido, 1976b. Arantes nos lembra tambem que a "dialetica do local e do universal - a a1ternfmcia de 
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Na descrição sintética de Roberto Schwarz - para Antonio Candido, "a origi
nalidade nacional existe, e existe como processo e parte da cena contemporânea, 
e não como ponto de honra pátrio , compêndio provinciano de aspectos pitorescos 
ou tautologia" (Schwarz, 1989b, p.137).16 

Nesta chave, Antonio Candido concebe uma solução própria para a oposição 
universal-nacional, que perpassa a cultura brasileira: a integração coerente dos termos 
assemelha-se a um movimento entre os pólos, em que nenhuma parte é privilegiada 
ou imposta como decisiva. 17 

A especificidade brasileira, a dialética do local e do cosmopolita, serve então ao 
próprio Antonio Candido como uma ponta de lança privilegiada para inserir a sua 
tarefa crítica nos quadros do marxismo ocidental. A vocação universalista da análise 
das conseqüências do predomínio da forma mercadoria no âmbito do sistema capita
lista adquire um matiz particular, associando-se, em países como o nosso , com o 
estudo de uma vida intelectual singular, o que não deixa de ter conseqüências para 
o marxismo ocidental como um todo. Doravante, a reversibilidade entre análise 
literária e análise social incorpora não apenas novas tradições culturais , mas também 
assenta-se num ponto de vista inusitado : o sistema mundial de troca de equivalentes 
passa a ser revisitado da periferia, a partir de domínios excluídos e prejudicados, o 
que contribui para afiar ainda mais a crítica da sociedade capitalista. 

MUSSE, R Two or three things about Antonio Candido. Trans/FormlAção (São Paulo), v.18, 
p.43-50, 1995 . 

• ABSTRACT: The aim of this paper is to discuss the connection between two basic traces grounding 
the originality of Antonio Candido's literary criticism: [jrstly, its insertion into the mainstmim of "western 
marxism" and, secondly, into national (Brasilian) traditiolJ. 

• KEYWORDS: Literary criticism; literature; social life; national tradition; dialectics; western marxism. 

complementaridade. divergência e equilibrio entre essas tendências exprime não só a lógica especifica do sistema 

literário brasileiro. mas também a regra geral de certas linhas evolutivas de nossa 3:lciedade a que o ensaio clássico 

de interpretação do Brasil deu o nome de Formação" (Arantes, 1992b, p.17). 
16 Schwarz nos alerta que: "assim, o acento no caráter nacional da originalidade literária, que de diferentes modos 

foi bandeira ideológica e estética de românticos, modernistas e outros, está de sentido mudado. Corresponde a 

uma constatação, ligada aliás, no caso, a aspectos da realidade relativamente originais eles também, mas de que 

não há porque se orgulhar, tais como a anomia social que acompanha a escravatura. Depois de ser um valor 
patriótico inquestionado, que pede reconhecimento e adesão, a singularidade nacional é agora um fato da vida, 

e pede espírito crítico" (Schwarz, 1989b, p. 134-5). 
17 Davi Arrigucci Jr. rastreia, em seu ensaio "Movimentos de um leitor" , diversos aspectos dessa pendularidade. 
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