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introdução

O romance O coronel e o lobisomem, do escritor brasileiro José 
Cândido de Carvalho (1914-1989), a despeito de completar meio 
século de publicação em 2014, parece permanecer, de certo modo, 
deslocado no panorama da historiografia literária nacional. Lança-
do em 1964, o livro esteve entre as obras de ficção mais vendidas 
do Brasil no início da década de 1970, momento em que recebeu 
maior atenção por parte da crítica literária. Entretanto, passado 
esse período de visibilidade, a crítica literária deixou-o um tanto à 
margem de suas preocupações e, voltando seus holofotes à produção 
espantosa de João Guimarães Rosa, permitiu que questões profícuas 
e espinhosas, suscitadas pelo romance de José Cândido, ficassem 
pendentes de discussão. Diante disso, no momento em que se come-
moram conjuntamente o cinquentenário de publicação de O coronel 
e o lobisomem e o centenário do nascimento de seu autor, este estudo 
almeja, também como forma de homenagem, reanimar o debate 
crítico instaurado acerca da obra, bem como proporcionar-lhe novas 
perspectivas de leitura.

A desconfiança inicial, motivadora deste trabalho, surgiu do 
reconhecimento de um diálogo estimulante entre O coronel e o lobiso-
mem e o primeiro romance do autor, Olha para o céu, Frederico!, obra 
publicada em 1939. Suspeitava-se que esses romances, distanciados 
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14  NAIARA ALBERTI MORENO

no tempo por um intervalo de 25 anos entre suas publicações, dialo-
gassem com a corrente literária do regionalismo brasileiro, mas assu-
mindo direcionamentos e contornos distintos: enquanto o primeiro 
romance parecia se aproximar do ideário estético predominante na 
prosa dos anos 1930 – sendo, por isso, frequentemente associado 
pela crítica à produção ficcional do ciclo da cana-de-açúcar de José 
Lins do Rego –, o segundo aparentava vincular-se, principalmente, 
à renovação representacional e estilística inaugurada pela prosa de 
João Guimarães Rosa, em meados de 1940, período do chamado 
super-regionalismo (Candido, 1989). Sustentando essa hipótese 
encontra-se a ideia de que a prosa de José Cândido teria passado, do 
primeiro para o segundo romance, por uma transformação essencial 
em seu modo de representar: a narrativa do primeiro livro é realista 
e mimética, enquanto a do segundo parece assumir uma dimensão 
insólita e irrealista. Desse modo, toda a reflexão que se desenvolve 
a seguir está direcionada à tarefa de compreender se a modificação 
do paradigma de representação observado no interior da produção 
romanesca de José Cândido pode ser vista, em parte, como uma me-
tonímia de um processo maior, pelo qual passa a própria literatura 
brasileira, ao transitar de um regionalismo de inclinação mimético-
-realista (uma constante do romance de 1930) para outro de dimen-
são mítico-popular (característico dos anos 1950).

Como é possível entrever, a averiguação dessa proposição torna-
-se uma tarefa complexa na medida em que abrange vários aspectos: 
o projeto estético de um autor em específico, com destaque à sua 
produção romanesca; a interpretação da crítica sobre esse projeto – 
ou sobre as obras isoladamente, uma vez que são poucos os trabalhos 
que se preocuparam em situar o romance focalizado como parte de 
uma produção autoral maior; o diálogo desse projeto estético com 
os de outros autores da literatura brasileira; a interpretação da crí-
tica sobre esses diálogos e sobre esses outros autores; e, finalmente, 
a avaliação da pertinência das categorias críticas utilizadas pelos 
estudiosos para pensar tanto esses ficcionistas, quanto os períodos 
estéticos aos quais eles costumam ser associados. Uma vez que o 
desenvolvimento de cada um desses pontos referentes à tese central 
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da proposta implica ainda inúmeros desdobramentos, pode-se ante-
cipar que a discussão ora apresentada adquiriu uma proporção e um 
alcance maiores do que o previsto inicialmente. Com isso, quer-se 
dizer que a reflexão sobre esse romance em específico expandiu-se 
a outros territórios e domínios mais amplos da ficção e da crítica 
literária, contribuindo, inclusive, para ressignificar obras e conceitos 
à sua luz.

Um primeiro impasse instaura-se, então, ao se buscar o sentido 
do romance O coronel e o lobisomem no conjunto da produção de José 
Cândido de Carvalho. Reconheceu-se a necessidade desse exame 
pela seguinte razão: sendo o intuito central desta proposta realizar 
uma leitura do romance em vista de sua possível relação com um de-
terminado período estético da literatura brasileira, pareceu coerente, 
antes de mais nada, tentar compreendê-lo também como parte do 
universo de criação de seu próprio escritor, o universo de criação 
de José Cândido de Carvalho. Como se trata de um autor um tanto 
esquecido pelos estudos literários, deu-se ainda um passo atrás, em 
direção aos bastidores da ficção, para elucidar questões acerca da 
carreira literária e da vida intelectual de José Cândido, informações 
que se mostraram posteriormente úteis ao entendimento da cosmo-
visão expressa pelo romance. Desse modo, ao longo da discussão, 
outros materiais para além do romance corpus da pesquisa (demais 
livros do autor, textos publicados na imprensa, entrevistas, depoi-
mentos, biografias etc.) são convocados para, quando necessário, 
esclarecer, embasar ou justificar o caminho de análise adotado, de 
modo a favorecer uma visão global e coesa de sua produção. Desse 
percurso, surgiram, inclusive, como se verá, as maiores surpresas 
deste estudo. Finalmente, com esse movimento de retorno à biogra-
fia e ao restante da produção do autor, espera-se também contribuir 
para a divulgação de sua obra, sobretudo da parte que continua 
relegada aos jornais e distante da reflexão crítica, a fim de incentivar 
novas pesquisas capazes de redescobrir esse universo ficcional ainda 
pouco explorado e bastante profícuo.

Ao percorrer o território da produção ficcional de José Cândido 
de Carvalho, manteve-se o cuidado, no entanto, de não perder de 
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16  NAIARA ALBERTI MORENO

vista o romance que motivou a apresentação desse universo. Por 
isso, no primeiro capítulo deste livro, propõe-se a reconstrução do 
panorama da recepção crítica de O coronel e o lobisomem pela impren-
sa. O intuito é mostrar quais foram as primeiras impressões críticas 
manifestadas a respeito da obra, a fim de compreender as tendências 
de leitura que posteriormente se constituíram, acerca do romance, 
no âmbito da historiografia literária e dos estudos críticos específi-
cos. Porém, entre a reconstituição genérica da recepção da obra, feita 
no início do primeiro capítulo, e a apresentação verticalizada de al-
guns de seus estudos críticos, feita no segundo, optou-se por realizar 
uma leitura contrastiva entre os dois romances do autor. O interesse 
do estabelecimento desse paralelo entre os romances foi o de deter-
minar, para além das semelhanças que compartilham, também os 
eixos temáticos e formais que os distanciam, verificando, assim, em 
que resultou, textualmente, o afastamento temporal existente entre 
as obras. Para tanto, essa comparação foi realizada de modo proposi-
talmente descomprometido com os juízos da crítica, de maneira que 
estes só foram convocados à análise na medida em que confirmavam 
as considerações a que se chegava, partindo do contraste dos textos 
em si. Com isso, procurou-se não condicionar demasiadamente o 
resultado das considerações a um olhar já predeterminado pela crí-
tica, mas antes observar como os textos dialogavam com a hipótese 
de transição aqui levantada. Considerou-se também pertinente para 
a consecução dessa etapa a ênfase à dimensão histórica e geográfica 
que as narrativas trazem como pano de fundo das ações. Finalmente, 
deve-se esclarecer que o enfoque da leitura, nesse momento, incidiu 
prioritariamente sobre o romance de 1939, já que a análise do outro 
é retomada ao final do trabalho.

Na sequência, a partir dos resultados obtidos pelo confronto en-
tre as obras, passa-se a outro aspecto dorsal da proposta: a investiga-
ção da fortuna crítica do romance O coronel e o lobisomem. Essa etapa 
corresponde ao segundo capítulo, que se divide em duas partes. A 
primeira delas destina-se a sondar e questionar a validade daquilo 
que leria, sobre o romance de José Cândido, quem nesta altura con-
sultasse obras de referência da historiografia literária brasileira. Já a 
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segunda parte volta-se a um número mais restrito de estudos críticos 
do romance, selecionados em função da verticalidade que demons-
tram em relação aos eixos de análise aqui propostos, confirmados 
pela leitura comparativa das obras, a saber, a presença do insólito na 
narrativa de 1964 e a sua inscrição na tradição regionalista da lite-
ratura brasileira. Os estudos em que se encontraram as abordagens 
mais aprofundadas desses aspectos – embora apresentem enfoques 
diferentes – são dos pesquisadores José Hildebrando Dacanal 
(1970), Regina Zilberman (1977) e Zilá Bernd (1998). Igualmente, 
partindo dos resultados alcançados com a comparação das obras, 
mas também os ampliando com a problematização dessas perspec-
tivas analíticas e com a observação de questões ainda em suspenso 
tanto pela crítica quanto pela historiografia literárias, propõe-se, 
enfim, uma abordagem revitalizada à leitura do romance.

Assim, feito no segundo capítulo o levantamento crítico do 
estado da questão, desenvolve-se, finalmente, no terceiro, uma pro-
posta autoral de leitura do romance: a hipótese que aqui se levanta 
é a de que essa narrativa, entre outras leituras possíveis, possa ser 
interpretada pela capacidade de comportar uma imagem do Brasil, 
mais especificamente do Brasil da década de 1950. Na continuação 
do capítulo, confirma-se a viabilidade dessa leitura ao se discutir as 
relações entre regionalismo literário e subdesenvolvimento, assim 
como também entre os conceitos de “super-regionalismo” (Candi-
do, 1989) e “transculturação narrativa” (Rama, 2004). Dessa forma, 
procurou-se analisar o romance questionando as implicações da 
articulação de vozes do discurso crítico latino-americano, que se 
revelaram fundamentais à compreensão das fases do regionalismo 
literário brasileiro.

Foram comentadas ainda proposições de alguns estudos – (Ianni, 
1991; Spindler, 1993; Caymad-Freixas, 1998; Moretti, 1996) – que 
compartilham, indiretamente, das bases dessa perspectiva crítico-
-teórica, segundo a qual o romance latino-americano de meados 
do século XX se caracteriza pela imbricação de um plano histórico 
e realista a outro inverossímil, inclinado ao mítico, tal como se 
visualiza em O coronel e o lobisomem. Como denominador comum 
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dessas propostas, encontra-se, grosso modo, a ideia de que um esti-
lo artístico, uma tendência literária, é capaz de revelar e – o mais 
importante – reinventar o espírito histórico de uma época. Assim, 
privilegiou-se a discussão sobre os sentidos da dimensão fantasiosa 
do romance, a tradição da figura do contador de histórias e os confli-
tos culturais que aparecem sob a perspectiva do homem do campo.

Na continuação, como último movimento de análise do roman-
ce, é apresentada uma leitura pormenorizada do percurso do herói 
ao transitar do espaço rural para o urbano e, por consequência, do 
modo como se conforma seu processo de decadência. Nessa parte 
final, perpassa-se um viés de análise bastante profícuo a obras que, 
como O coronel e o lobisomem, podem ser consideradas narrativas 
dos processos de modernização da América Latina. A sugestão final, 
que convida a uma abordagem diferenciada do romance, considera 
o retorno do mito fáustico, por uma perspectiva alegórica, em sua 
relação intrínseca com os processos de modernização representados 
pelas literaturas periféricas.

Como um adendo a essa introdução, cumpre esclarecer a adoção 
de uma perspectiva que subjaz a toda a discussão que se segue: deve-
-se dizer, de antemão, que se considera aqui pertinente e proveitosa 
a utilização do conceito de regionalismo no âmbito dos estudos 
literários. Como tal noção é crucial aos objetivos deste livro, pois 
dela advém as bases da proposição que se pretende comprovar, foi 
preciso problematizá-la e estudá-la previamente. Essa perspectiva 
foi adotada, portanto, somente depois de ter sido uma das primeiras 
preocupações da pesquisa. Desse modo, vale explicitar, à guisa de 
introdução, algumas das questões convocadas pelo conceito, as quais 
serão posteriormente retomadas a fim de aclarar o romance.

Nesse sentido, sabe-se que o regionalismo se apresenta como um 
conceito complexo e multifacetado, que permeia a compreensão da 
literatura nacional desde o seu processo de formação até as produções 
contemporâneas. No âmbito da historiografia literária, o termo filia-
-se à questão do nacionalismo e à dialética entre o aproveitamento 
de sugestões locais e a incorporação de modelos importados. Desse 
modo, a tendência regionalista, tomada como uma das dominantes 
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estilísticas do romance brasileiro, percorre estágios decisivos no pro-
cesso de formação e consolidação da literatura nacional, tais como 
o sertanismo romântico, o pré-modernismo, o ciclo de romances 
do nordeste e, ainda, o chamado “super-regionalismo” (Candido, 
1989), assumindo feições e contornos peculiares ao longo do tempo.

Não obstante, poucos são os estudos que se ocuparam em pensar 
a transformação da prosa regionalista sem incorrer nas armadilhas 
que apenas recentemente têm sido superadas pela crítica, tais como 
considerar o regionalismo de modo reducionista e simplista em 
oposição ao universalismo ou, ainda, tomá-lo como um movimento 
datado, estático e uniforme, negando seu caráter proteico e suas 
constantes transformações. “Campo minado de preconceitos” 
(Chiappini, 1995, p.156), o regionalismo foi por muito tempo 
rechaçado pela crítica que, ou o desconsiderava, ou demonstrava 
resistência em admiti-lo enquanto tendência literária válida. Nessa 
perspectiva, o termo adquiriu uma conotação negativa, e mesmo 
pejorativa, visto que fora associado e reduzido à representação pito-
resca e exótica, sendo, por isso, acusado pelo caráter supostamente 
localista, limitador e anacrônico. Assim, a crítica esquivou-se por 
muito tempo ao termo e às suas implicações, demonstrando certa 
relutância em avaliar as produções de cunho regional, ou analisando-
-as de modo a ignorar essa dimensão.

Contudo, segundo Chiappini, o regionalismo não pode ser com-
preendido como um movimento fechado em si mesmo e em um dado 
período histórico, mas como uma tendência mutável que persiste ao 
longo do tempo, adquirindo matizes diferenciados de acordo com as 
conjunturas contextuais e com os recursos estilísticos das respectivas 
épocas em que se manifesta (Chiappini, 1995, p.157). Essa ponde-
ração aponta para a exigência de que também os paradigmas de in-
terpretação utilizados pela crítica sejam repensados continuamente, 
caso a caso, a fim de se adequarem mais plenamente a essa produção 
desafiadora em constante renovação: “A persistência da gaffe ou 
‘praga’ ao longo do tempo, por si só, deveria fazer a crítica desconfiar 
de que há mais mistérios no regionalismo do que pretende a nossa vã 
pressa de ser modernos” (Chiappini, 1994, p.701).
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Desse modo, acredita-se que superar essa carga de preconceitos 
cristalizados em torno do regionalismo favoreceria uma melhor 
compreensão dos diálogos que se estabelecem dentro da tradição 
regional. Isso é o que propõe, por exemplo, o pesquisador André 
Tessaro Pelinser ao constatar certo “apagamento”, por parte da crí-
tica, das marcas regionais de autores consagrados, como ocorre com 
a obra de Guimarães Rosa, que costuma ser vista apenas em diálogo 
com escritores do cânone internacional: “Confiamos na pertinência 
de revisar criticamente uma argumentação que, como se percebe, 
esconde a afinidade entre muitas obras, mormente no que tange à 
relação da produção rosiana com boa parte da escrita nacional” (Pe-
linser, 2010, p.111).

De fato, leituras que busquem estabelecer vínculos de nossa 
produção com a literatura canônica ocidental cumprem, seguramen-
te, com um papel importante da crítica; assim, Rosa é comparado 
a Joyce e José Cândido a Cervantes, contudo, ao se desconsiderar 
o caráter regional da obra desses autores nacionais, dificulta-se o 
reconhecimento dos diálogos que estabelecem entre si e, portanto, 
a compreensão de um momento específico da literatura brasilei-
ra. Guardadas as devidas proporções, pode-se reconhecer entre o 
romance de Rosa e o de José Cândido um denominador comum: 
ambos estariam num mesmo período, após o realismo típico do 
romance de 1930, escrevendo ficção regionalista – compreendida 
como aquela que apresenta ambientação, temas e personagens do 
campo – eivada de elementos insólitos.

Em síntese, com a leitura de uma ampla bibliografia sobre o 
regionalismo literário, foi possível perceber que, apesar da polêmica 
ser tamanha que se chegue a questionar a legitimidade do conceito, 
há uma crítica relativamente recente empenhada em redimensionar 
a discussão e apontar os prejuízos de se ignorar ou menosprezar essa 
dimensão presente em muitos romances nacionais. Ao que se cons-
tatou, o maior problema decorre do fato do termo “regionalismo” ter 
sido tomado em oposição a “universalismo”, no sentido do alcance 
das obras, como se uma obra regionalista pudesse não interessar 
a pessoas de ambientes outros que não o retratado ou, ainda, que 
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serviria àqueles leitores apenas como atrativo pelo exótico e pito-
resco. Essa compreensão está pautada no reconhecimento de uma 
dialética entre local e universal, que auxiliou a compreender um 
momento de formação e afirmação da literatura nacional, então em-
penhada em mostrar o que possuía de singular e construir um passa-
do heroico a seu povo. Além disso, em outro momento passou-se a 
associar os romances de espaço urbano à profundidade psicológica e 
os de espaço rural à superficialidade e tipificação.

Porém, como será demonstrado, não é nesse sentido que a ques-
tão deveria ser compreendida em relação aos romances de José Cân-
dido, assim como também em relação a obras como São Bernardo, 
Fogo morto, Grande sertão: veredas e tantas outras que conseguem 
representar dramas psicológicos e existenciais conciliando-os à am-
bientação rural e às suas implicações específicas. Como exemplo má-
ximo dessa conjunção na obra de José Cândido, pode-se afirmar que 
O coronel e o lobisomem trata, em última análise, do mesmo assunto 
dos grandes romances ocidentais: o desajuste do homem frente ao 
mundo que o cerca. No entanto, é preciso lembrar que esse desajuste 
do protagonista é desencadeado por um conflito econômico, social e 
cultural específico, que se relaciona ao processo de modernização do 
país. Assim, a problemática regional do romance não aparece apenas 
enquanto “moldura” ou pano de fundo da história, mas, ao contrá-
rio, mostra-se substancial à construção da narrativa, uma vez que há 
um conflito expressivo entre o espaço rural e o espaço urbano. É isso 
o que se verá a seguir, ao se percorrer as veredas trilhadas por esse 
lobisomem entre o campo e a cidade.
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