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1  
no “mAto brAbo dA ficção” de 

José cândido de cArvAlho

O coronel e o lobisomem no “mato brabo” da 
ficção de José Cândido de Carvalho

Em contraste com a recepção pouco calorosa da estreia de José 
Cândido de Carvalho (1914-1989), com o livro Olha para o céu, Fre-
derico!, de 1939, seu romance O coronel e o lobisomem obteve, desde 
o lançamento, em 1964, o reconhecimento tanto do público quanto 
da crítica, que logo o consagraram como obra-prima da literatura 
brasileira. O caminho dos originais à versão impressa do livro, no 
entanto, não foi simples: o romance estava pronto há algum tempo, 
mas houve dificuldades em encontrar uma editora que o avaliasse e o 
publicasse sem longa demora. A José Olympio estava com a progra-
mação de lançamentos completa para cerca de dois anos e a Civili-
zação Brasileira, também consultada, demorava a emitir um parecer 
sobre a obra.1 Ansioso por ver o livro publicado, José Cândido desis-
tiu de aguardar o lançamento por uma editora de maior notoriedade 
na divulgação de romances e entregou os originais às oficinas de O 

 1 Cf. o discurso de Herberto Sales na cerimônia de recepção de José Cândido de 
Carvalho à Academia Brasileira de Letras, em 1º de outubro de 1974 (Sales, 
1983, p.312).
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24  NAIARA ALBERTI MORENO

Cruzeiro, empresa famosa pela edição da revista homônima, para a 
qual o autor trabalhava desde 1957, e que publicava alguns títulos 
sob a direção de seu amigo, Herberto Sales. Assim, o livro composto 
em março de 1964, pelas Edições O Cruzeiro, chegava às livrarias em 
maio, com uma tímida tiragem de 3.000 exemplares, que se esgotou 
em cerca de quatro meses.2

A recepção crítica da obra pelos jornais foi imediata e entusiasta: 
o crítico Lago Burnett, poucos dias após a estreia, comentou seu en-
redo na coluna Literatura do Jornal do Brasil (14 maio 1964, Caderno 
B, p.3); Eneida de Morais a apresentou em Autor e Livro da Semana, 
no Suplemento Literário do Diário de Notícias (28 jun. 1964, p.2); 
sobre ela, também Wilson Martins escreveu um artigo intitulado 
“Uma obra-prima”, na coluna Últimos Livros do Suplemento Li-
terário d’O Estado de S. Paulo (11 jul. 1964, p.2); Herculano Pires 
publicou uma resenha seriada em Mundo dos Livros, Diário da 
Noite (28 e 29 jul. 1964, Caderno 2, p.8 e p.6, respectivamente); Leo 
Gilson Ribeiro, em Caminhos da Cultura, do Suplemento Literário 
do Diário de Notícias (13 set. 1964, p.2), afirmou ser esta “a surpresa 
mais agradável no setor da prosa brasileira de que temos notícia des-
de o encontro decisivo com a obra de Guimarães Rosa”; Hélio Pól-
vora a incluiu na análise dos romances mais importantes do ano, em 
“Lobisomem e Clarice no balanço”, publicada na coluna Literatura, 
no Diário Carioca (20 e 21 dez. 1964, p.9).

Apesar da pouca eficiência do sistema de distribuição das Edi-
ções O Cruzeiro – uma vez que o foco editorial do grupo eram as 
revistas e não os livros –, o romance recém-lançado passou a figurar 
também, ainda que esporadicamente, entre as primeiras posições 
nas Preferências do Leitor, conforme enquetes semanais promo-
vidas pelo Departamento de Relações Públicas da Distribuidora 
Nacional de Livros Ltda. (Correio do Paraná, 12 jul. 1964, p.6 e 27 

 2 Uma nota publicada no Jornal do Brasil, em 25 de novembro de 1964 (Caderno 
B, Literatura, p.3) anunciou o esgotamento do livro e o projeto de nova edição 
para o ano seguinte. 
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O CORONEL E O LOBISOMEM  25

set. 1964, p.8).3 Somando-se à acolhida da obra, vieram, então, os 
prêmios: Jabuti, da Câmara Brasileira do Livro, Luísa Cláudio de 
Sousa, do Pen Clube do Brasil, e Coelho Neto, da Academia Brasi-
leira de Letras.

Após a publicação da segunda edição, em outubro de 1965, com 
uma tiragem de 10.000 exemplares, também pela editora O Cruzei-
ro – que agora exibia na contracapa os elogios de Nelson Werneck 
Sodré, Josué Montello, Marques Rebelo, Rachel de Queiroz e 
Cavalcanti Proença –, seria a vez da José Olympio passar a editar o 
romance. Assim, em outubro de 1970, era publicada, na prestigiada 
Coleção Sagarana, a terceira edição do livro, com estudos de Ca-
valcanti Proença, Wilson Martins e ilustrações de Poty. Na orelha, 
lia-se “O coronel e o lobisomem consagrado pela crítica” e seguiam-se 
os elogios de vários escritores. A partir dessa nova edição, a obra 
conquistou, de fato, visibilidade em relação ao grande público. A 
aprovação no âmbito das letras exibida nessa edição repercutiu nos 
jornais, e uma síntese dela foi fornecida pelo jornalista e crítico de 
arte Luís Martins (1970, p.15), ao elencar, em uma crônica de de-
zembro de 1970 – portanto, dois meses após a impressão da terceira 
edição –, os nomes da ficção e da crítica que aclamaram a obra:

Mas que importância tem o que digo, depois de Érico Veríssimo 
dizer que não hesita “em colocar O coronel e o lobisomem entre os vin-
te melhores romances da literatura brasileira de todos os tempos”? E 
Raquel de Queiroz confirmar: “um grande coronel e um grande li-
vro”? E Josué Montello sentenciar: “alcança a linha da obra-prima”? 
E Marques Rebelo proclamar: “é um dos pontos mais altos a que 
chegou a literatura brasileira”? E, no mesmo diapasão, opinarem R. 
Magalhães Junior, Alceu Amoroso Lima, Nelson Werneck Sodré, 
Adonias Filho? Que ressonância pode ter a minha débil voz nesse 
impressionante coro de louvores?

 3 Repercussão semelhante se verificaria também por ocasião da publicação da 
segunda edição, segundo dados do Sindicato Nacional dos Editores de Livros, 
publicados na seção “Os mais vendidos” do Diário de Notícias, em 1º de maio 
de 1966, p.3. 
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26  NAIARA ALBERTI MORENO

Não importa. O importante é não desafinar. E eu não desafino: 
O coronel e o lobisomem é, de fato, um grande livro. (Agora em ter-
ceira edição.) (O Estado de S. Paulo, 3 dez. 1970, Caderno Geral, 
Crônica, p.15)

O público leitor, por sua vez, respondia também ao “coro de 
louvores”, de modo que a obra se tornou em pouco tempo um best-
-seller, conforme afirmou Tavares de Miranda (1971, p.14), em 
nota “O louvor do lobisomem”, de janeiro de 1971: “O grande êxito 
de livraria no momento é o livro de José Cândido de Carvalho, O 
coronel e o lobisomem, romance dos tempos da Guarda Nacional, 
que o crítico Wilson Martins considerou verdadeira obra-prima da 
literatura brasileira”. Dessa popularidade emergente com a edição 
da José Olympio foram também testemunhas as relações dos livros 
mais vendidos divulgadas nos jornais, como as publicadas no Jornal 
do Brasil entre 1971 e 1973, período de intensa presença do romance 
na imprensa. Todo esse sucesso propiciou, em 1974, a acolhida de 
José Cândido de Carvalho pela Academia Brasileira de Letras, que o 
elegeu “imortal”, destinando-lhe a cadeira número 31, em sucessão 
a Cassiano Ricardo.

Tal repercussão nacional projetou o romance ao exterior ainda 
na década de 1970, quando foi publicado em Portugal (1971), na 
Argentina (El coronel y el lobisón, trad. Haydeé M. Jofre Barroso, 
editora Sudamericana, 1976), na França (Le colonel et le loup-garou, 
trad. José Carlos Gonzales, editora Gallimard, 1978) e na Alema-
nha (Der Oberst und der Werwolf, trad. Roman Suhrkamp, editora 
Suhrkamp, 1979).4 O livro ganhou também duas adaptações cine-
matográficas (uma de 1978, que concorreu ao Festival de Cannes, 
dirigida por Alcino Diniz, e a outra de 2005, sob a direção de Mau-
rício Farias) e duas versões televisivas (a primeira foi produzida pela 
TV Cultura em 1982, em formato de telerromance, e reformulada 

 4 Apesar das tentativas de experientes tradutores, a versão em língua inglesa não 
se concretizou “devido às dificuldades de se encontrar as palavras certas para os 
personagens naquele idioma” (Jornal do Brasil, 1° dez. 1974, Caderno RJ, p.4).
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O CORONEL E O LOBISOMEM  27

em 1986, como minissérie com mais de 30 capítulos, dirigida por 
Arlindo Barreto; e a segunda foi realizada em 1994 pela Rede Globo, 
para a série Brasil Especial, sob direção de Guel Arraes e roteiro de 
Jorge Furtado). Paralelamente a essa propagação para outras línguas 
e linguagens, a publicação do romance tornou-se ininterrupta no 
Brasil, de modo que, atualmente, a obra já se encontra em sua 58ª 
edição, com mais de 400.000 exemplares5 impressos apenas pela 
José Olympio, afora os números de outras empresas que também a 
editaram, como Círculo do Livro e Rocco.

O sucesso do romance foi tamanho que, paradoxalmente, “ape-
quenou” seu autor. A famosa criação, o coronel Ponciano de Azere-
do Furtado, já quase prescindia de seu criador e das outras criaturas 
ficcionais que lhe eram congêneres. Com isso, José Cândido se tor-
nou conhecido basicamente pelo epíteto “autor de O coronel e o 
lobisomem”. Assim, após o sucesso efervescente na década de 1970 e 
o falecimento do autor, em 1989, seu nome e o restante de sua produ-
ção sofreram um aparente processo de apagamento, responsável, em 
parte, por intensificar a injusta marca que levaria de ser “escritor de 
uma obra só”. Por isso, a despeito do centenário de seu nascimento, 
comemorado em 2014, o autor e, por consequência, sua obra (que 
não se restringe ao aclamado livro) certamente ainda não dispensam 
apresentação.

Nesse sentido, cumpre expor aqui, ainda que brevemente, in-
formações sobre a vida intelectual de José Cândido de Carvalho e 
o conjunto de sua obra, visando atender ao propósito deste livro, 
no que se refere à necessidade de melhor delinear o projeto estético 
do autor, nele situando seu principal romance. Afinal, se o intuito 
central desta reflexão é analisar o romance O coronel e o lobisomem 
tendo em vista as conjunturas de sua produção e sua possível relação 
com um determinado momento artístico da literatura brasileira, 
nada mais coerente que, antes, buscar compreendê-lo também como 
parte do projeto literário do próprio escritor.

 5 Valor estimado, considerando-se informações fornecidas pela atual direção 
editorial da José Olympio, que desde 2001 integra o Grupo Editorial Record.
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28  NAIARA ALBERTI MORENO

Ao longo da discussão, outros materiais que não necessariamente 
integram o corpus da pesquisa (demais livros do autor, textos publi-
cados na imprensa, entrevistas, depoimentos, biografias etc.) serão 
convocados para, quando necessário, esclarecer, embasar ou justi-
ficar o caminho de análise adotado, de modo a favorecer uma visão 
global de sua produção. Com isso, 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 lançar luz sobre esse universo ficcional ainda 
pouco explorado pelos estudos literários.

Dessa maneira, convém assinalar, por ora, que o “autor de O 
coronel e o lobisomem”, ao longo de toda sua trajetória, atuou não 
apenas como romancista e homem de Letras, como costuma ser 
lembrado, mas também, e principalmente, como homem de im-
prensa, participando ativamente da vida jornalística do país, tanto 
que, mesmo após a consagração por seu premiado livro, José Cân-
dido de Carvalho preferia ser chamado de jornalista, como afirmou 
em várias ocasiões: “Vivo exclusivamente para e do jornalismo e só 
escrevo [romances] nas folgas” (Carvalho, 1964, p.2); “Sou um jor-
nalista que vez por outra vai ao romance” (1973, p.22); “Sempre fiz 
jornalismo. [...] Jornalismo é o que gosto de fazer. Faço com um pé 
nas costas” (1983, p.5).

De fato, José Cândido de Carvalho, fluminense da cidade de 
Campos dos Goytacazes, desempenhou intensa atividade jorna-
lística, colaborando em diversos e importantes jornais e revistas.6 
Em sua cidade natal, já em 1930 e com apenas 16 anos, foi revisor 
do semanário O Liberal, e, a partir disso, passou a exercer funções 

 6 As informações sobre as atividades profissionais do autor foram consultadas 
e reorganizadas a partir da comparação entre os seguintes materiais: texto de 
apresentação do autor, por ele próprio, “JCC: uma história pessoal” e, pela José 
Olympio, “Sobre o autor” (Carvalho, 2007, p.7-12); estudos críticos e biográ-
ficos (Bacega, 1983; Ferreira, 2004; Nina, 2011) e discurso de recepção de José 
Cândido de Carvalho à Academia Brasileira de Letras (Sales, 1983). Outras in-
formações específicas, provenientes de entrevistas, matérias e notas localizadas 
em jornais, serão identificadas quando mencionadas.
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de redator e colaborador em periódicos locais, como a Folha do 
Commercio, que contava com Raimundo Magalhães Júnior, um dos 
jornalistas mais prestigiados da época, o jornal O Dia, onde passou 
a comentar política internacional, e ainda a Gazeta do Povo e o Mo-
nitor Campista.

Bacharelando-se em Direito em 1937, mudou-se para o Rio 
de Janeiro e, em 1939, indicado por Vargas Neto (neto de Getúlio 
Vargas) a Vasco Lima, foi convidado a trabalhar em A Noite, jornal 
de grande circulação que chegou a publicar impressionantes quatro 
edições diárias. Nele permaneceria como redator por dezoito anos, 
assinando, entre outros textos, crônicas humorísticas sobre o con-
flito da segunda Guerra Mundial, que eram publicadas na coluna 
Nota Internacional. Mantendo a colaboração nesse jornal, passou 
a dirigir, em 1943, o diário fluminense O Estado, a convite de seu 
amigo Amaral Peixoto, então interventor do Estado do Rio. Note-se 
que ambos os jornais estiveram submetidos ao controle do governo 
ditatorial de Getúlio Vargas: A Noite fora encampada em 1940, após 
decreto que a integrava às denominadas Empresas Incorporadas ao 
Patrimônio Nacional (Fundação..., [s.d.]), enquanto que O Estado 
fora porta-voz do governo estadual, conforme o próprio escritor 
afirmara: “Era um jornal do Governo que, portanto, fazia política 
do Governo. Era um jornal pertencente às Empresas Incorporadas” 
(Carvalho, 2004, p.81). José Cândido esteve, portanto, desde o prin-
cípio de sua atuação na imprensa, integrado a um círculo de figuras 
influentes na política nacional no período do Estado Novo.

Em 1957, com o fechamento do jornal A Noite pelo novo gover-
no, José Cândido começou a atuar junto aos Diários Associados, 
corporação que, fundada por Assis Chateaubriand, já foi a maior da 
história da imprensa brasileira, reunindo numerosos e importantes 
jornais, revistas, rádios e emissoras de televisão. O princípio de 
sua participação no grupo ocorreu, quando, a convite de Herberto 
Sales, tornou-se redator e chefe do departamento de copidesque 
de O Cruzeiro, revista de maior tiragem do país na época, e na qual 
permaneceu até seu fechamento, em 1975. Nela assinou a coluna de 
textos humorísticos O Impossível Acontece, bem como as seções O 
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30  NAIARA ALBERTI MORENO

Gramofone, que se tornaria Jornal de JCC, e Quem é Você?, dedica-
da a entrevistas. Além disso, dirigiu a edição internacional da revista 
e também colaborou como cronista em outros periódicos do grupo: 
O Jornal, onde assinava a coluna Diário de JCC; e A Cigarra, revista 
mensal editada pelas oficinas de O Cruzeiro. Entre 1957 e 1959, es-
creveu crônicas também para o Jornal do Brasil, quando o periódico 
encontrava-se em fase de revitalização sob a direção de Odylo Costa 
Filho. Colaborou, ainda, até os últimos meses de vida, com publi-
cações regulares nos periódicos O Fluminense, Revista Nacional e 
Jornal do Commercio.

Paralelamente a essa intensa atividade jornalística, José Cândido 
desempenhou cargos públicos que o aproximaram da vida política 
do país: foi redator do Departamento Nacional do Café (Ministério 
da Indústria e do Comércio); diretor do Departamento Estadual de 
Imprensa e Propaganda (DEIP) do Estado do Rio de Janeiro – órgão 
vinculado ao DIP, maior instrumento coercitivo da liberdade de 
imprensa durante o Estado Novo7 – e chefe da Divisão de Divulga-
ção da Imprensa Estadual Fluminense.8 Sempre bem relacionado 
com próceres do governo, em 1970, auge da ditadura militar sob 
o comando do general-presidente Emílio Garrastazu Médici, foi 
nomeado diretor da Rádio Roquette-Pinto, cargo que ocuparia até 
1974, quando passou a assumir a direção do Serviço de Radiofusão 
Educativa do MEC, a qual deixou em 1976. Ainda nesse período, 

 7 Essa ocupação, que não é mencionada em suas biografias e textos de apresenta-
ção, aparece noticiada no jornal A Noite (2 jun. 1943, p.3), em que se informa: 
“Por ato do governo do Estado do Rio, foi nomeado para o cargo de diretor da 
Divisão de Imprensa do DEIP, recentemente criado, o nosso companheiro de 
redação José Cândido de Carvalho.”

 8 A respeito dessa nomeação, também noticiada em A Noite (14 fev. 1949, p.3), 
afirma-se: “Na década seguinte [em 1950] o Diário Oficial fez o que bem se 
pode considerar sua melhor aquisição no período: a de José Cândido de Carva-
lho, extraordinário escritor e extraordinária figura humana, nomeado a 14 de 
fevereiro de 1949 para chefiar a recém-criada Divisão de Divulgação. Seu papel 
era coordenar a edição de livros que interessavam à história, literatura, ciências 
e artes do Estado, dando continuidade ao programa que Oliveira Rodrigues 
vinha executando com louvor desde 1942” (Imprensa..., [s.d.]).
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em 1975, foi eleito presidente do Conselho Estadual de Cultura do 
Rio de Janeiro, órgão que teve suas atividades encerradas em 1983 
pelo então governador estadual Leonel Brizola. Foi também presi-
dente, entre 1976 e 1981, da Fundação Nacional de Arte (Funarte), 
a convite do ministro Ney Braga; entre 1982 e 1983, do Instituto 
Municipal de Cultura do Rio de Janeiro (RioArte) e, a partir de 
1984, da Fundação de Atividades Culturais de Niterói (FAC), atual 
Fundação de Arte de Niterói (FAN), em cuja sede se construiu, em 
1988, a Sala José Cândido de Carvalho, em sua homenagem.

Mesmo com essa ampla e agitada atuação junto à imprensa e ao 
serviço público, José Cândido conseguiu desenvolver, para além 
dos romances mencionados, uma considerável produção ficcional 
que, na realidade, não necessariamente se opunha ao jornalismo; 
ao contrário, antes nele se formava e desenvolvia. Desse modo, a 
partir da imprensa, o escritor circulou por outros gêneros, entre os 
quais a crônica, a crônica política, o conto, o microconto e a biografia 
“estilizada”, todos eles cultivados com a linguagem e o humor que 
lhe eram peculiares. Alguns de seus textos nascidos no jornal ganha-
ram o status de permanência que o suporte em livro lhes assegurou. 
Assim, foram publicados, a partir da década de 1970: Porque Lulu 
Bergantim não atravessou o Rubicon (1971) e Um ninho de mafagafes 
cheio de mafagafinhos (1972), ambos com o subtítulo “contados, 
astuciados, sucedidos e acontecidos do povinho do Brasil”; Ninguém 
mata o arco-íris (1972), espécie de biografias curtas e criativas a que 
o autor chamou de “retratos 3x4”; Se eu morrer telefone para o céu 
(1979); e os títulos Manequinho e o anjo de procissão (1974) e Os 
mágicos municipais (1984), seleções de contos e crônicas já publi-
cados nos outros livros. No entanto, há ainda muitos outros textos 
anteriores a esse período que, por alguma razão, não contaram com 
a mesma intenção, por parte do autor, de constituírem legado à pos-
teridade e, com isso, continuam espalhados nos jornais e revistas nos 
quais colaborou.

Entre os textos não publicados em livro, foi encontrada, durante 
a pesquisa realizada para elaboração deste estudo, uma narrativa 
que importa em especial a esta discussão, e que será analisada mais 
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32  NAIARA ALBERTI MORENO

adiante, quando comparada ao romance. Por enquanto, vale escla-
recer algumas circunstâncias de sua publicação. Trata-se de uma 
crônica de 1958 em que aparece, pela primeira vez, a figura de Pon-
ciano de Azeredo Furtado, não como “o coronel”, como conquistou 
fama e lugar na literatura brasileira, mas como “O Major”, título 
do texto. Ao que consta, essa narrativa, que teria motivado a escrita 
do romance, permanece ainda inédita em livro, além de não ter sido 
recuperada para análise pelos estudiosos do autor.

Em 1974, Herberto Sales, o primeiro editor de O coronel e o lobi-
somem, menciona esse texto em seu discurso de recepção a José Cân-
dido de Carvalho na Academia Brasileira de Letras e conta como a 
narrativa, de crônica, passou a romance. No entanto, nesse discurso, 
ao reconstruir uma conversa que tivera há anos com o autor, Sales 
afirma que a crônica aparece, na fala de José Cândido, com o mesmo 
título do romance:

[...] continuáveis autor de um único livro. [...] Foi quando, à falta 
de originais de um novo livro, concordastes, por insistência minha, 
em supri-la mediante o expediente de uma reunião, em volume, 
das vossas “historinhas”. Combinamos que elas apareceriam sob a 
designação de “crônicas”, gênero de boa tradição editorial no Brasil 
e para o qual havia um público certo. No fundo, temíamos que a 
designação de “historinhas” pudesse de alguma forma amofinar o 
volume. Por fim, um belo dia, me entregastes os originais tantas 
vezes reclamados. Li o título: O coronel e o lobisomem.

– Mas é um título excelente! – exclamei.
E vós me esclarecestes:
– Tirei-o de uma das minhas crônicas para o Jornal do Brasil. 

Aliás, é a crônica que abrirá o volume.
Assinamos imediatamente o contrato de edição. Entretanto, 

como as oficinas de O Cruzeiro estavam com uma avassaladora so-
brecarga de trabalho, e em fase de instalação de novas máquinas, os 
originais dormiram em minha gaveta um longo sono de mais de um 
ano. E o mais curioso é que vós, ao contrário da maioria dos autores 
em tais circunstâncias, não demonstráveis nenhuma pressa em ver 
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o livro na rua. Uma tarde, porém, entrastes na minha sala para me 
pedir de volta os originais.
[...]

– Calma, rapaz. Seu livro entrará em composição na próxima 
semana.

– Não se trata disto – me respondestes.
E procurando tranquilizar-me:
– É que resolvi transformar em romance O coronel e o lobisomem. 

(Sales, 1983, p.311-2)

A referência ao Jornal do Brasil, como o periódico em que a crô-
nica foi publicada, procede; no entanto, o título com que o texto, de 
fato, se apresentava no jornal não era ainda “O coronel e o lobiso-
mem”, como é mencionado. Se, na época da entrega dos originais, 
a reunião de crônicas em que o texto sairia já se encontrava sob 
esse título, José Cândido certamente o havia alterado ao transpô-
-lo do jornal à compilação. E Sales, por sua vez, talvez tenha se 
confundido, com a distância de anos, ao atribuir a José Cândido a 
afirmação de que o título já existia no jornal – talvez, na ocasião, este 
tenha se referido à existência prévia do texto, não propriamente do 
referido título. Em todo caso, a crônica “O Major” (ver reprodução 
em “Anexos”) foi localizada no Jornal do Brasil, na edição de 16 de 
agosto de 1958, 1º Caderno, terceira página. A data da narrativa no 
jornal e o depoimento de Herberto Sales demonstram que o projeto 
de transformá-la em romance levaria certo tempo a tomar forma. A 
figura de Ponciano e seu universo de lobisomens já se desenhavam 
no imaginário de José Cândido há, portanto, pelo menos seis anos 
antes de se tornarem famosos em livro.

Retrocedendo ainda mais na produção do autor, é possível en-
contrar, inclusive, as origens da crônica “O Major”, pois parte con-
siderável de seu enredo já havia surgido em 1951, em uma crônica 
intitulada “A Guerra do Paraguai em pessoa” (ver reprodução em 
“Anexos”), publicada em A Noite (5 dez. 1951, p.5). A crônica “O 
Major” consiste, portanto, em uma reformulação dessa outra nar-
rativa que a antecedeu em sete anos, dela diferindo principalmente 
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pela inclusão de novas passagens e pela alteração do nome do pro-
tagonista que, de Major Alfredo Assumpção Bragança, em 1951, 
passa, em 1958, a Major Ponciano de Azeredo Furtado, anteci-
pando, assim, nome e sobrenomes do protagonista do romance de 
1964. Portanto, embora José Cândido tenha demorado a publicar 
O coronel e o lobisomem, o que se verifica por sua produção ficcional 
na imprensa é um longo processo de maturação de alguns elementos 
que depois comporiam esta que foi sua obra de maior sucesso.

Na verdade, a ideia de escrever um romance era gestada ainda 
em momento anterior ao período de publicação dessas crônicas. Esse 
lento projeto de criação, que só se concretizaria em 1964, deixou in-
dícios de seu percurso em diferentes materiais. Já em 1950, quatorze 
anos antes do lançamento de O coronel e o lobisomem, foi publicada 
na imprensa uma nota intitulada “A volta de José Cândido de Car-
valho”, em que se anunciava um novo romance do autor: “Consta 
que José Cândido de Carvalho possui, inédito, um romance, intitu-
lado ‘Porto de Angústia’. Assim sendo, é mais do que possível que 
em breve o jovem escritor fluminense o lance” (A Manhã, 20 ago. 
1950, Suplemento Letras e Artes, p.6). No entanto, contrariando as 
expectativas, esse título nunca foi publicado pelo autor.

As características que especificamente O coronel e o lobisomem 
viria a apresentar começam a se delinear sutilmente em publicações 
do autor ainda anteriores à mencionada crônica “O Major”, texto 
que antecipa, em nível já bastante amadurecido, elementos desen-
volvidos no romance. Assim, em 27 de outubro de 1953, José Cân-
dido, em crônica intitulada “Conversa sem importância”, já admitia 
possuir “um romance nos estaleiros”: “O meu famoso amigo Lúcio 
Cardoso, relembrando velhas conversas de mesa de café, espalhou 
a nova de que tenho um romance nos estaleiros. Humildemente, 
como certas figuras da Bíblia, vos digo que sim. Aconteceu há muito 
tempo” (Carvalho, 1953, p.27). Já por essa contextualização que 
inicia a crônica, é possível perceber que o texto aproxima-se da cons-
trução de um espaço biográfico, por meio do qual se identifica a voz 
do “cronista-narrador” como uma figuração do autor empírico ou, 
ainda, como uma persona do autor.
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A partir desse preâmbulo, o cronista narra como os originais 
de um romance que produzira inspirado na paisagem de uma pacata 
cidade foram rejeitados pelo diretor de um jornal, sob a alegação de 
conterem períodos muito curtos e, com isso, aparentarem escrita de um 
“revolucionário” ou “anarquista”. O cronista então relata como ele, 
revolucionário aspirante a escritor, e o diretor do jornal, retrógrado e 
conservador, começaram a trocar farpas nos jornais.

Nesse ponto é interessante observar que a caracterização do 
diretor do jornal denota um sujeito apegado ao passado, a um estilo 
de escrita em desuso, tossindo “seu catarrinho de 1830” e fungando 
“à maneira de 100 anos atrás” (Carvalho, 1953, p.27). Entre esses 
elementos que ressaltam seus modos antiquados, encontra-se um 
que será caro também à figura do Ponciano romanesco: a “farda de 
major da Guarda Nacional” – salvo a diferença hierárquica, pois o 
Ponciano do romance, em vez de major, foi alferes, capitão e, por 
fim, coronel, portanto, “Oficial Superior” da Guarda Nacional. 
Finalmente, no desfecho da narrativa, o cronista conta como, depois 
do desentendimento com o diretor do jornal, partiu da pequena ci-
dade levando consigo o projeto de um novo romance:

Enfim, lá se foi o trem levando a revolução que eu era. E enquan-
to a maquinazinha comia os trilhos, pensei, sem mágoas e sem ran-
cores, como seria gostoso arrumar todo aquele mundo em páginas 
de livros e pedir ao bom José Olímpio (sic) que lhe desse prestígio e 
vida. E foi assim, num pacato trenzinho de estrada deficitária a 20 
quilômetros por hora, que nasceu o meu romance. O balzaquizinho 
de porão que sempre viveu em mim, pulou para fora. E agora, José? 
(Carvalho, 1953, p.27)

Como se pode observar, aparecem outros elementos, além da 
menção ao amigo e também escritor Lúcio Cardoso, que confirmam 
a instauração de um fundo biográfico na narrativa, agora eviden-
ciado na referência ao editor José Olympio, a quem José Cândido 
mais tarde realmente procuraria para lançar O coronel e o lobisomem, 
e na utilização do próprio nome “José” ao referir-se a si mesmo, 
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parodiando o famoso poema de Carlos Drummond de Andrade. 
Logo, compreendida a presença da voz de José Cândido no texto, 
ainda que como uma persona, pode-se daí chegar a algumas hipó-
teses: como até a época da publicação dessa crônica não havia ele 
conquistado fama como ficcionista, utiliza a expressão “balzaqui-
zinho de porão” para referir-se à propensão, que nele continuava a 
existir, ao romance. “Balzaquizinho”, no diminutivo, indicia ainda 
certo menosprezo ou modéstia em relação a sua capacidade criadora, 
como que demonstrando consciência de suas próprias limitações 
enquanto romancista.

Importa esclarecer, nesta altura, que se sua estreia literária com 
Olha para o céu, Frederico!, em 1939, não lhe conferiu significativa 
notabilidade, muito menor foi a repercussão de uma narrativa de 
mais de 200 páginas que fez para crianças, em 1941, intitulada 
Pinóquio à procura de Branca de Neve. Assinada apenas como 
“Cândido de Carvalho”, a narrativa fantasiosa e voltada ao públi-
co infantil foi ilustrada pelo desenhista Solon Botelho e composta 
pela editora Getúlio Costa, em pleno ápice da Segunda Guerra 
Mundial.9 A obra, todavia, parece ter sido renegada pelo próprio 
autor (Carvalho, 2004, p.113-4), uma vez que nunca foi reeditada, 
sendo hoje raríssimas as cópias conhecidas e as ocasiões em que a 
ela se faz menção. Com isso, José Cândido continuava, na década 
de 1950, quase que ignorado pela cena literária. Antes dele pró-
prio se assumir como um “balzaquizinho de porão”, essa já vinha 
sendo, de certo modo, a imagem dele construída pela imprensa, 
como demonstra uma nota intitulada “Romancista esquecido”, 
publicada em A Noite, na coluna de Augusto Maia (1952, p.3), em 

 9 A propósito do lançamento do livro, Paulo Cabral publicou uma resenha 
intitulada “Um escritor para crianças”, na qual afirmava: “Pinóquio à procura 
de Branca de Neve é um verdadeiro romance, obra de ficção que os garotos de 
todas as idades lerão com prazer. Mesmo aqueles que já vão descendo a curva 
da longa estrada, encontrarão nas páginas de Cândido de Carvalho muita coisa 
para se desintoxicarem do ambiente que se respira hoje, trágico e doloroso. O 
livro [...] demonstra que no mundo ainda há lugar para o riso...” (A Noite, 21 
dez. 1941, p.4).
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que é mencionado como um escritor a quem a carreira de jornalista 
havia roubado da literatura:

Falava-se do jornalismo, responsável pelo corte de muitas car-
reiras literárias:     – Querem um exemplo fluminense? [...] O Zé Cân-
dido de Carvalho, diretor de “O Estado” e da Imprensa Estadual. 
Revelou-se como romancista, publicando o Olha para o céu, Frede-
rico! e se meteu em jornal. Hoje, nem para o céu o rapaz olha mais: 
seu tempo é pouco para atender aos vários jornais onde trabalha...

O próprio José Cândido, em entrevista a O Globo, ratificaria, 
anos mais tarde, essa imagem de “romancista esquecido” que dele 
se fez enquanto não publicava outro romance: “Meu primeiro livro 
(Olha para o céu, Frederico!) ficou na segunda edição até 1947. Du-
rante vinte e cinco anos não tratei mais de literatura, deixei de gostar. 
Dediquei-me a ser diretor de jornais fluminenses. Era um autor de-
saparecido” (Carvalho, 1974, p.33). Por outro lado, a afirmação do 
autor de que deixara de tratar e de gostar de literatura por vinte e cin-
co anos parece contrastar com o que se pode observar nos jornais do 
período, ao noticiarem seus projetos literários. Nesse sentido, o que 
se pode realmente constatar é que, depois de estrear no romance em 
1939 e publicar um livro infantil em 1941, José Cândido mantivera-
-se aproximadamente uma década afastado da ficção romanesca, 
mas, passado esse período, não demorou muito – os vinte e cinco 
anos que alega – a começar a planejar e a amadurecer a ideia de escre-
ver um novo livro. Assim, à publicação dessas obras de 1939 e 1941, 
seguiram-se anos mais tarde, recapitulando cronologicamente: o 
anúncio frustrado de “Porto de Angústia”, em 1950; a crônica “A 
guerra do Paraguai em pessoa”, em 1951, que seria reformulada, em 
1958, como “O Major”; e a crônica “Conversa sem importância”, de 
1953, que, informando um romance em construção, já apresentava 
indícios dos elementos que seriam desenvolvidos na obra de 1964. 
Ainda na década de 1950, o projeto do “balzaquizinho de porão” 
de escrever uma nova obra continuava a alimentar a expectativa da 
imprensa de que o “romancista esquecido” ressurgisse:
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Novo livro de José Cândido de Carvalho
José Cândido de Carvalho, que estreou em 1939, com Olha para 

o céu, Frederico!, romance do drama do açúcar na baixada fluminen-
se, prepara um novo livro, desta vez ainda um romance. É ainda a 
paisagem fluminense que inspira o Sr. José Cândido de Carvalho. 
O cenário do seu livro é precisamente aquele do fim de império e 
começo da República. (A Noite, 17 ago. 1954, Ilustrada, Carroussel 
Literário, p.36)

Como se pode notar, nesse anúncio assinado por Armando Pa-
checo, em 1954, José Cândido já pretendia escrever um livro cujo 
cenário fosse a “paisagem fluminense” do final do século XIX, tal 
como o seria O coronel e o lobisomem. Em 1954, portanto, se a fi-
gura de Ponciano e o título do livro não haviam ainda aparecido, a 
intenção, ao menos, de escrever um romance com as características 
daquela que seria sua obra mais conhecida já era evidente. A obra, 
talvez, até se chamasse Ventania em agosto, como comprova uma 
interessante correspondência de 1957, encontrada nos arquivos di-
gitais da ABL (Carvalho, 1957), por meio da qual José Cândido dá 
notícias de um novo livro a seu amigo, jornalista e crítico literário, 
Nelson Werneck Sodré:

Prezado amigo Nelson, não sei se coronel, não sei se general:
Junto mando um exemplar do velho e desmoralizado “Frederi-

co”. Não me esqueço de que você foi o melhor padrinho literário que 
ele teve nos remotos dias de 1939. Já tenho outro romance preparado 
que o José Olimpio vai publicar: “Ventania em agosto”. Tenho a 
honra de dedicar o catatau a você. É a minha homenagem a um ho-
mem de ideas (sic) e de raro talento.

Abraços do seu admirador constante,
José Cândido de Carvalho.
Rio, 20/11/1957.

O bilhete, escrito em papel timbrado da editora O Cruzeiro, 
onde José Cândido trabalhava na época, contém alguns detalhes 
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curiosos pelas coincidências em relação ao processo de construção de 
O coronel e o lobisomem. Por exemplo, logo na saudação, o autor uti-
liza como aposto ao vocativo as frases “não sei se coronel, não sei se 
general”. Além de ser referência ao compêndio de contradições que 
definiu a vida de Sodré,10 a oscilação de titulações militares se daria, 
posterior e coincidentemente, nas patentes de Ponciano, em suas di-
ferentes figurações, na crônica (major) e no romance (coronel). Além 
disso, o título prometido, Ventania em agosto, revela a atmosfera do 
romance dado como pronto, que certamente remete, considerando-
-se o enredo do livro de 1964, a um período de tragédias, conforme 
ideia também sintetizada nos ditos populares “agosto, mês do 
desgosto” ou “agosto, mês do cachorro louco”, podendo indicar 
inclusive a presença do lobisomem na narrativa. Vale lembrar que a 
promessa de dedicar o “catatau” ao amigo foi cumprida, no entanto, 
somente na terceira edição de O coronel e o lobisomem, pois, por algu-
ma razão, a primeira fora dedicada apenas a seu pai e a seus amigos 
Herberto Sales e Aurélio Buarque de Holanda. Outro detalhe é que 
o autor reafirma no bilhete o que dissera na crônica “Conversa sem 
importância”, de 1953, quanto à intenção de que o livro fosse publi-
cado pela editora de José Olympio.

Meses após essa correspondência datada de novembro de 1957, 
José Cândido publicou, então, em agosto de 1958, a mencionada 
crônica “O Major”, apresentando seu protagonista Ponciano de 
Azeredo Furtado, como ficou visto. Na sequência, em agosto de 
1960, exatamente dois anos depois da crônica, sairia uma nota, na 
coluna “Cartaz I” do Diário Carioca, que anunciava: “O coronel e 
o lobisomem é o novo romance de José Cândido de Carvalho, autor 
de Olha para o céu, Frederico!. O livro, que conta a história de um 
fazendeiro (arruinado) de Campos, está pronto para ser entregue ao 

 10 No momento em que José Cândido escreve, Nelson Werneck Sodré (1911-
1999) já havia alcançado, em sua carreira junto ao Exército, o posto de general 
de brigada, conciliando essa função a sua formação como sociólogo, historiador 
de orientação marxista e crítico literário. Em agosto de 1961, quatro anos após 
essa correspondência, o historiador militar foi promovido, por antiguidade, a 
coronel, último posto da carreira no Exército (IPEA, 2011).
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editor” (Diário Carioca, 14-15 ago. 1960, Suplemento dominical, 
Letras e Artes, p.3). Apesar de o editor não ter sido nomeado pela 
notícia, pode-se inferir que fosse alguma das editoras que José Cân-
dido procurara antes de decidir publicar o romance pelas edições de 
O Cruzeiro. Já para essa editora, entregaria os originais apenas em 
julho de 1963: “O jornalista José Cândido de Carvalho, que publi-
cou há anos o romance Olha para o céu, Frederico!, vem de entregar 
(sic) à Editora Cruzeiro um novo livro, romance também: O coronel e 
o lobisomem” (Campos, 1963, p.3). O desejo do autor de ver sua obra 
editada seria, portanto, concretizado somente em maio de 1964, mês 
de impressão do romance pela editora O Cruzeiro, que o distribuiu 
às livrarias no começo de julho. É importante frisar que a descoberta 
dessas datas elimina a legitimidade de leituras que busquem com-
preender o romance como uma crítica ou sátira direta ao período 
ditatorial instaurado no Brasil no ano de publicação do livro.

Ao revelar as etapas de seu processo de criação, esse percurso 
demonstra que o autor não permaneceu durante vinte e cinco anos 
completamente distante do romance, uma vez que vinha, há muito 
tempo, amadurecendo os elementos que mais tarde empregaria em 
sua célebre narrativa. Assim, compreende-se também que muito 
da autoimagem de escritor “preguiçoso” (Carvalho, 2004, p.109), 
criada por ele para justificar a pouca produção romanesca, deve-
-se, antes, a uma busca de aperfeiçoamento e esmero do que, pro-
priamente, ao ócio alegado. Também por isso, não só O coronel e o 
lobisomem demorou a ser escrito; processo semelhante seguiu seu 
romance O Rei Baltazar, com a grande diferença de que este sequer 
chegou a ser lançado em vida do autor, que o prometia como último 
livro de sua carreira. Com o processo de elaboração noticiado desde 
março de 1974 (Faria Netto, 1974, p.3), o romance teve seu lança-
mento anunciado ainda para aquele ano (Jornal do Brasil, 1 set. 1974, 
Caderno RJ, p.4), porém, José Cândido faleceu em agosto de 1989, 
quinze anos depois do anúncio e exatamente vinte e cinco anos após 
a publicação de O coronel..., deixando-o inacabado.

Em uma de suas últimas entrevistas, José Cândido explicava, 
com o humor que lhe era peculiar, a demora em lançar o livro por 
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tão longo tempo prometido: “Eu só escrevo quando estou muito 
inspirado. Quer dizer, inspiração minha é muito rara, porque eu 
não sou como o Jorge Amado, que tem inspiração 24 horas por dia. 
Eu só tenho inspiração de três em três meses” (Carvalho, 2004, 
p.109). E, entre sério e trocista, afirmava que escrevia apenas por 
necessidade: “É a tragédia de não ser rico: a gente tem que escrever 
e ler” (Carvalho, 1971, p.2). A dificuldade de escrever, segundo ele 
“um carregar pedras sem fim” (Carvalho, 1984, p.11), era outra 
razão dada para explicar sua demora em publicar. Apesar de não 
gostar de conceder entrevistas, as poucas que deixou são também 
elucidativas de seu lento e árduo processo de criação. Nelas relatou 
sua luta com as palavras, principalmente com os adjetivos, com as 
personagens que pareciam adquirir vida própria e com a dificulda-
de de encontrar a linguagem adequada ao perfil de seus narradores. 
Suas declarações sobre a relação conflituosa que mantinha com 
a escrita soam até irônicas, não por parecerem inverdades, mas, 
pelo contraste que estabelecem com sua condição de jornalista, 
romancista consagrado, contista, cronista e membro da Academia 
Brasileira de Letras, ocupações todas centradas no uso da palavra. 
Nesse sentido, afirmou em depoimento concedido a Maria Apare-
cida Bacega:

Escrever, para mim, é uma danação. Eu não gosto de escrever. 
[...] A pessoa normal, um escritor como eu – um pequeno escritor 
– tem que se contentar com isso mesmo: escrever com dificuldade. 
Eu escrevo, reescrevo. Quando escrevo uma página, fico muito 
contente.
[...]

Travo uma luta terrível com o adjetivo. Não sou uma pessoa 
fácil de escrever. Escrevo uma cópia, duas, três. Mesmo nos meus 
artigos de jornal – escrevo para um jornal de Niterói chamado O 
Fluminense – faço duas, três cópias para chegar à versão definitiva. 
Não que eu seja pessoa perfeccionista, não. É do meu temperamen-
to: mudo muito as coisas. (Carvalho, 1983, p.6)
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Se a exigência era tamanha mesmo em relação às publicações 
periódicas, sujeitas à efemeridade pelo próprio suporte, quanto 
mais em relação à escrita destinada à publicação em livros, que 
implicam certa condição de permanência. Sobre esse esforço, 
admitiu: “Neles [nos livros] coloquei o que tenho de melhor em 
escrever e romancear. Sou de raro trabalhar. Só de muitos anos em 
muitos anos é que desovo obra” (Carvalho, 1984, p.11). Ademais, 
a preocupação do autor não se limitava ao apuro da linguagem e do 
estilo. Os detalhes do conteúdo das obras foram também produto 
de intensa dedicação e pesquisa. Sobre esse trabalho envolvido na 
composição de seus livros, a biógrafa Cláudia Nina (2011, p.52) 
comenta que o autor “[...] fazia pesquisas tão minuciosas que, 
segundo sua filha Laura, havia listas de dezenas de tipos de capim 
que costumava investigar. E não só capim. Há listas de pássaros, 
patos, cobras, vegetação de lagos, árvores, peixes e até marrecas e 
ruas de Campos”. Com isso, percebe-se a dimensão de seu empe-
nho para com a escrita ficcional.

Ainda nesse sentido, entre os gêneros ficcionais que cultivou, 
elegeu o romance como o de maior complexidade:

Romance é assunto dificultoso para um papa-goiaba do Largo 
da Batalha de Niterói como eu. É que escrevo complicado, meio so-
bre o barroco. Limpo a escrita três ou quatro vezes. Só depois, com 
muito suor e lágrimas, é que a coisa vai ficando menos samburá de 
caranguejo, clareando. (Carvalho, 1984, p.11)

A escolha desse gênero proteico e multiforme como o de maior 
dificuldade para composição pode ser compreendida também em 
função de uma autoexigência bastante peculiar – uma de suas “li-
mitações”, como ele dizia – em relação a sua produção romanesca: 
“eu não gosto de me imitar”, declarava (Carvalho, 2004, p.100). 
Imitar-se corresponderia, segundo ele, a repetir o tipo de lingua-
gem de um romance para o outro. Como criador de personagens 
marcantes, seus três romances (inclusive o que deixou inédito) são 
narrados em primeira pessoa: Olha para o céu, Frederico! é narrado 
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por Eduardo, sobrinho de Frederico, em uma narração homodie-
gética; O coronel e o lobisomem aparece na voz do próprio coronel 
Ponciano, narrador autodiegético, e O Rei Baltazar é contado por 
Diogo Maldonado de Sá, também narrador-protagonista.11 Mas, para 
José Cândido, não bastava criar personagens diferentes, era preciso 
desenvolver também uma nova linguagem para cada uma delas. 
O autor defendia que a linguagem do seu primeiro romance para o 
segundo era diferente e que assim deveria ser com o novo livro. E 
explicava:

[...] para eu fazer a linguagem de Frederico, eu faria dez livros. Co-
mo, hoje, eu faria dez livros na mesma linguagem de O coronel? [...] 
Veja bem. O nosso Guimarães Rosa fez um livro, mas ele chegou, a 
linguagem dele era a mesma em todo lugar. E eu, então, não gosto. 
Eu gosto de fazer outra linguagem. (Carvalho, 2004, p.100)

Como a personagem do último romance seria um “tabelião ju-
ramentado”, José Cândido buscou criar uma linguagem que fosse 
condizente à visão de mundo desse profissional, uma “linguagem 
de tabelião”: “Você imagina um tabelião na cama, amando, falando 
em linguagem de tabelião? [...] amando, como se fizesse um ofício” 
(Carvalho, 2004, p.73). Para empreender essa difícil missão, segun-
do Cláudia Nina (2011, p.133), o autor pesquisou intensamente a 
linguagem utilizada por escrivães, “construindo toda a narrativa 
com um linguajar que beira o estilo quinhentista”.

Com base no conhecimento da linguagem dos romances de 1939 
e de 1964, é possível afirmar que, embora haja um visível e maior 
investimento nos recursos linguísticos deste último, deve-se admi-
tir, naquele, a existência de uma temática e de certos “lampejos” 

 11 “O livro é a história de um tabelião que enriquece e, depois, empobrece. Mas 
o que é interessante no livro é que ele é uma pessoa ‘encantada’, ali no livro. 
Ele fala por três pessoas. Porque nós, você, eu e ele, todos nós temos gente por 
dentro” (Carvalho, 2004, p.109). Cláudia Nina (2011, p.133) afirma que dessa 
técnica resulta “um romance complicado, de uma polifonia complexa e pertur-
badora no melhor sentido”.
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estilísticos anunciadores de sua obra consagrada. Do mesmo modo, 
com a leitura dos fragmentos do romance ainda inédito, fica a im-
pressão de que, a despeito do esforço do autor para “não se repetir”, 
há uma essência em seu estilo que lhe é própria e da qual, positiva-
mente, não consegue se esquivar. A busca por novas linguagens para 
seus narradores, muito justificável em função da harmonia entre 
quem diz e o modo como diz, não consegue apagar a própria lin-
guagem autoral que há por detrás delas, e, com isso, beneficamente 
particulariza sua escrita, tornando-a peculiar e constante, sem, no 
entanto, ser a mesma.

Com toda essa preocupação e exigência, fica mais fácil com-
preender o retardo do lançamento de seus romances. Sobre o árduo 
processo de composição de O coronel e o lobisomem, em específico, 
José Cândido, em declaração hiperbólica e bem-humorada encon-
trada por Cláudia Nina nos arquivos da ABL, revela:

Esguichei suor de chafariz para escrever as 250 páginas de O 
coronel e o lobisomem. Pinheirais da Finlândia e do Paraná foram 
convertidos em papel que escrevi e inutilizei em meus largos anos de 
escriturizações, virgulações e craseações. Uma guerra, uma batalha. 
(Carvalho apud Nina, 2011, p.51)

Em síntese, José Cândido considerava ficção assunto sério e 
“dificultoso”. O autor parecia seguir o legado de Machado de As-
sis, que asseverou aos escritores: “A precipitação não lhe afiança [à 
mocidade] muita vida aos escritos. Há um prurido de escrever muito 
e depressa; tira-se disso glória. [...] Faça muito embora um homem 
a volta ao mundo em 80 dias; para uma obra-prima do espírito são 
precisos alguns mais” (Machado de Assis, 1979, p.809). Assim, per-
feccionista, o escritor não se permitia, apesar das inúmeras ativida-
des que desenvolveu, tratar com descuido ou incúria suas produções 
ficcionais. Daí declarar:

Quanto à ficção, é mato brabo no qual rarissimamente circulo, 
temente que sou de mordida de cobra e dente de lobisomem. Vejam 
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que não exagero. Publiquei o primeiro livro em 1939 e o segundo 
precisamente vinte e cinco anos depois. Entre Olha para o Céu, 
Frederico! e O Coronel e o Lobisomem o mundo mudou de roupa e de 
penteado. (Carvalho, 2007, p.12)

Com efeito, o romance O coronel e o lobisomem demorou a ganhar 
forma e vir a público, seja em função da sua intensa atividade junto 
a outros setores ou do seu incansável e exigente trabalho de criação 
e depuração da escrita. Há, de fato, um considerável intervalo – ou 
“um balaio de tempo”, como o próprio autor afirmou – entre seu ro-
mance de estreia e aquele que o consagrou – como o haveria também 
em relação ao que permanece inédito. Por isso, dizia-se um “escritor 
geracional”, alguém que escreve “de temporada em temporada” (O 
Globo, 27 jan. 1985, p.10). Para ele, O coronel e o lobisomem surgiu 
em momento tão distante e diferente da época de seu primeiro ro-
mance, que “o mundo havia mudado de roupa e penteado”, e com-
pletava: “Basta dizer que nos dias de Frederico o mundo andava de 
aeroplano e agora no tempo do Coronel, o planeta viaja de jato. Nos 
dias do meu primeiro romance a lua ainda era dos namorados. Hoje 
é dos astronautas [...]” (Carvalho, 1984, p.11-2).

Dessa distância, a princípio temporal, emergiram as inquietações 
propulsoras deste livro: em que medida estaria o romance O coronel 
e o lobisomem, de 1964, afastado da obra Olha para o céu, Frederico!, 
de 1939? Seria possível afirmar que o romance escrito vinte e cinco 
anos depois da estreia do autor na década de 1930 responde não 
apenas a um novo tempo histórico, mas a uma nova fase da litera-
tura brasileira? A qual tendência literária o romance de 1964 estaria 
associado? Como a crítica o situou na historiografia literária? Que 
leitura pode-se fazer hoje do romance, tendo-se em vista o momen-
to em que surgiu? Em outras palavras, como a geração em que o 
romance se inscreve poderia iluminá-lo? E, em sentido inverso – e 
talvez mais importante –, que leitura desse romance pode ampliar 
ou mesmo ressignificar a compreensão de uma fase da literatura 
brasileira a qual, presumivelmente, se relaciona? Conhecidas as 
instâncias de produção de O coronel e o lobisomem e a posição da obra 
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no conjunto ficcional de seu autor, é momento de propor respostas 
a essas indagações.

O mundo mudou de roupa e penteado... e o 
romance regionalista também?

A escritora Rachel de Queiroz (1983, p.ix), em 1970, por ocasião 
da reedição de O coronel e o lobisomem, então pela José Olympio, fez 
a seguinte declaração:

Com O coronel e o lobisomem, José Cândido deu vida nova ao 
regionalismo brasileiro. Até então parecia que alguém querendo 
apresentar o homem do interior, sua vida, seus amores, suas lendas 
e problemas, teria que inventar fórmula diferente, porque o velho ro-
mance regional, o velho conto, supostamente não tinham mais nada 
para dar... E vem agora José Cândido de Carvalho provar que, haven-
do crânio, talento, boa boca, nenhum assunto está esgotado ou morto.

Essa abordagem proposta pela autora, apesar de, num primeiro 
momento, poder parecer simplista, demanda, na realidade, uma 
série de conhecimentos para que seja compreendida e averiguada 
em suas implicações. Ajuizar que o romance O coronel e o lobiso-
mem corresponde a um novo regionalismo literário é pressupor a 
existência de um regionalismo anterior, do qual a obra, portanto, se 
diferiria. Subjaz, ainda, a essa afirmação um conceito de “regiona-
lismo”. Afinal, o que exatamente está se considerando regionalismo 
no âmbito da literatura brasileira? Nessa perspectiva, o que diferen-
ciaria o “velho romance regional” do novo? Quais características do 
romance de José Cândido estão sendo consideradas para vinculá-lo a 
esse novo regionalismo? E, além disso, quais características estariam 
preservadas na obra para que, mesmo de modo renovado, continue a 
se identificar com o regionalismo?

Como a autora menciona apenas O coronel e o lobisomem e não 
o outro romance do autor, Olha para o céu, Frederico!, na época em 
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sua segunda edição, parece acertado concluir que somente com a 
obra de 1964 José Cândido teria conseguido conferir “vida nova” ao 
regionalismo brasileiro. Desse modo, pode-se deduzir que haveria 
entre os romances uma distância não apenas temporal, em função 
do intervalo entre suas publicações, mas também composicional e 
estilística, que corresponderia a momentos diferentes da produção 
do autor e, em um nível mais amplo, a estágios distintos de uma 
linhagem da produção romanesca nacional.

Na trilha dessas suposições, antes de perscrutar o conceito dema-
siado abrangente e complexo de regionalismo por definições teóricas 
e generalizantes, convém apresentar algumas considerações sobre 
esses romances do autor, especulações que serviram como pressu-
posto à presente análise. Para tanto, o romance Olha para o céu, 
Frederico! será lido tendo-se em perspectiva o romance O coronel e o 
lobisomem, de modo a salientar os pontos de contato e distanciamen-
to entre essas obras e suas possíveis relações com diferentes momen-
tos do chamado regionalismo literário brasileiro. Essa etapa faz-se 
necessária, portanto, por desenvolver um raciocínio que, de uma 
percepção inicial apenas entrevista, passou a conduzir e justificar o 
caminho de análise proposto, nos capítulos 2 e 3, ao romance foco 
deste estudo. Dessa maneira, acredita-se que, para compreender o 
trajeto percorrido por José Cândido de Carvalho até se tornar autor 
de O coronel e o lobisomem, é fundamental observar, com mais vagar, 
seu romance de estreia, Olha para o céu, Frederico!.

Frederico pela crítica: a estreia de José Cândido 
de Carvalho

Escrito em 1936, mas lançado apenas em meados de 1939, o 
romance Olha para o céu, Frederico! marcou a estreia literária do 
então jovem jornalista José Cândido de Carvalho. Ao curioso título, 
seguia-se, na capa, um subtítulo que anunciava o gênero e a temática 
da obra: “Romance do açúcar na Baixada Fluminense”. Editado 
pela Vecchi, na coleção Novos Autores Brasileiros, o romance, se na 
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época não obteve grande visibilidade, conseguira ao menos tornar 
seu autor conhecido como romancista no meio literário.12

O romance de estreia de José Cândido foi, de modo geral, bem 
recebido pela crítica,13 mas sem muita surpresa, já que muitos rese-
nhistas destacavam sua semelhança em relação à produção já consa-
grada de José Lins do Rego, de quem o jovem escritor era admirador 
confesso. A propósito dessa relação, o próprio autor, posteriormen-
te, admitiria: “É um livro audacioso, porque entrei na seara de um 
grande escritor, que é o José Lins do Rego. Li muito José Lins do 
Rego, maravilhoso escritor [...]” (Carvalho, 2004, p.99). Entre os 
críticos que apontaram essa vinculação, Eliezer Burlá, comentando 
as “estreias promissoras” de 1939 no artigo “Três Novos”, afirmou:

José Cândido estreia logo com uma desvantagem: usar a cana-
-de-açúcar como tema de romance. Esqueceu-se ele que tudo o 
que se referia a engenhos, mestres de tacha, usinas e banguês 
pertenciam, em copyright, a Zé Lins do Rego. Mas, apesar disso, a 
comparação inevitável não o atemorizou, e eis que ele nos apresenta 
um volume modesto e espontâneo: Olha para o céu, Frederico! 

 12 Em 14 de dezembro de 1939, para comemorar o centenário de Machado de 
Assis, o jornal literário Dom Casmurro preparou uma confraternização em 
homenagem aos ficcionistas do ano. Assim, o nome de José Cândido figurou 
entre outros homenageados, como José Lins do Rego, Rachel de Queiroz, Érico 
Veríssimo, Cornélio Pena, Marques Rebelo, Jorge de Lima e outros importan-
tes escritores (Dom Casmurro, 9 dez. 1939, p.12; 16 dez. 1939, p.5).

 13 Pode-se verificar essa acolhida nas seguintes fontes, entre resenhas, notas e 
comentários: “Livros Novos” (Jornal do Brasil, 12 jul. 1939); “Novos autores 
brasileiros”, por Omer Mont’Alegre (Dom Casmurro, 16 set. 1939, p.8); “Três 
novos”, por Eliezer Burlá (Dom Casmurro, 6 jan. 1940, Crítica, p.6); “Livros” 
(A Noite, 28 mar. 1940, p.4); “A produção literária de 1939”, por Emo Duarte, 
(Dom Casmurro, 13 abr. 1940, p.7); “Viagem em torno de Tônio Borja”, por 
Lêdo Ivo (Dom Casmurro, 7 dez. 1940, Crítica, p.6); “Olha para o céu, Fre-
derico!”, por Roberto Lyra (A Noite, 11 fev. 1942). Outros pareceres também 
favoráveis à obra foram emitidos por escritores, entre ficcionistas e críticos, co-
mo Mário de Andrade, Jorge Amado, Alceu Amoroso Lima e Nelson Werneck 
Sodré, cujas apreciações, publicadas primeiramente em jornais, encontram-se 
reproduzidas na contracapa da primeira edição de O coronel e o lobisomem (Car-
valho, 1964).
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[...] Acontece, porém, que os ambientes da Baixada [Fluminense] 
são semelhantes aos do Vale do Paraíba, isto é, iguais àqueles que 
em cinco volumes Zé Lins nos descreveria. Seria natural que o 
romance de Cândido de Carvalho sofresse a influência do autor de 
Doidinho, seria mais do que natural que lhe imitasse a linguagem, 
que descrevesse os mesmos personagens. Foi natural ainda que 
os críticos apressados vissem nele um discípulo sem méritos, um 
escritor de poucos recursos. Mas para quem o leu sem prevenções 
foi reservada uma surpresa: José Cândido era um escritor nato, um 
escritor ainda em início, sim, mas uma bela afirmação literária. 
(Burlá, 1940, p.6)

Embora a maioria dos críticos da época tenha compartilhado 
dessa visão positiva e acolhedora a respeito da obra, anos mais tarde, 
quando do lançamento de O coronel e o lobisomem, Wilson Martins 
(1964, p.2) publicaria um artigo, intitulado “Uma obra-prima”, tão 
elogioso ao romance de 1964 quanto ácido em relação ao de 1939. 
O crítico, na mesma medida em que entusiasticamente exaltava 
as qualidades de um, rebaixava a importância e o mérito do outro. 
Assim, enquanto O coronel e o lobisomem era “um extraordinário ro-
mance brasileiro e uma obra de arte sem falhas”, que conferia “novas 
dimensões ao romance brasileiro”, Olha para o céu, Frederico! sofria 
“de todas as limitações características do exército de epígonos que 
florescia à margem do ‘ciclo da cana-de-açúcar’ e do ‘romance so-
cial’” (p.2). Acusou, ainda, o romance de 1939 de ser medíocre e de 
ter contado com a benevolência da crítica da época, que se contenta-
va com escritores que “obedeciam docilmente aos padrões aceitos”, 
chegando a afirmar:

Em larga medida, foi um erro literário consentir na segunda 
edição de Olha para o céu, Frederico!, e a prova está na nenhuma 
repercussão desse lobisomem literário no mundo intelectual dos 
nossos dias [...]; em 1939, o autor era talvez uma “promessa”, como 
se diz, e, mais do que uma promessa, era um escritor excessivamente 
influenciado pela glória dos seus maiores, pelas modas transitórias, 
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pelos cacoetes mundanos da literatura. (O Estado de S. Paulo, 11 jul. 
1964, Suplemento Literário, p.2)

Curioso é que, apesar da mordacidade da crítica ao primeiro 
romance do autor, tamanho é o elogio a O coronel e o lobisomem, 
que esse artigo seria depois publicado na reedição da obra pela José 
Olympio, em 1970. Como se viu, foi com essa edição que o romance 
ganhou, de fato, repercussão. Logo, certamente em função desse 
texto pouco convidativo à leitura do romance de 1939, o livro de 
estreia do autor permaneceu esquecido pela crítica, que se voltou, 
quase que exclusivamente, à “obra-prima” de 1964.

Buscando, talvez, desvincular a apresentação de Olha para o céu, 
Frederico! da temática da cana-de-açúcar – muito condenada pela 
crítica, mas fundamental ao enredo –, o subtítulo do lançamento, 
“Romance do açúcar na Baixada Fluminense”, foi alterado nas 
edições seguintes, passando a “Romance acontecido em Campos 
dos Goitacases” (foco apenas no espaço), “Romance acontecido em 
Campos dos Goitacases nos dias do gramofone” (foco no espaço e 
tempo) ou, ainda, sendo excluído de todo. Isto, no entanto, não seria 
suficiente para que a obra deixasse de ser lida por esse viés, de modo 
que a aproximação com a prosa de José Lins faz-se, ainda hoje, im-
portante quando o intuito é situar o romance no âmbito da literatura 
brasileira.

Nesse sentido, Luís Bueno, um dos poucos estudiosos contem-
porâneos que se ocupou do primeiro romance de José Cândido, 
confirma, em seu livro Uma história do romance de 30, que Olha 
para o céu, Frederico! apresenta-se como uma verdadeira súmula 
do “regionalismo à José Lins do Rego” (Bueno, 2006, p.447) e, a 
partir da comparação entre os autores, desenvolve sua leitura da 
obra. Entretanto, além das semelhanças, o pesquisador reconhece 
também os diferenciais da narrativa, que lhe conferem um lugar 
especial no interior do romance de 1930. Esse mérito, segundo ele, 
deve-se, sobretudo, à criação de personagens que fogem aos modelos 
convencionais da prosa do período, como o senhor de engenho Fre-
derico, aparentemente ingênuo, mas sagaz em relação aos negócios, 
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e Dona Lúcia, sua esposa adúltera, nada romantizada ou recatada. O 
crítico elogia, ainda, o motivo da obra – um narrador que tenta, sem 
sucesso, aviltar a imagem de seu tio –, mas considera que o romance 
não atinge a intensidade que poderia ter (p.453). Do balanço entre 
os acertos e as fragilidades que identifica no romance, Bueno (p.456) 
conclui: “De uma forma ou de outra há aqui um empenho em pro-
duzir uma obra que dialogue com a literatura de seu tempo sem dei-
xar de buscar um caminho próprio. [...] obra que reafirma e procura 
renovar uma das correntes mais prestigiosas do romance de 30”.

Como José Cândido mesmo resumiria, a verdade sobre a recep-
ção de seu romance Olha para o céu, Frederico! é que “uns elogiaram, 
outros malharam” (Carvalho, 2007, p.12). Entre os primeiros, está 
o escritor Carlos Heitor Cony, que declarou recentemente, em uma 
conferência proferida na Academia Brasileira de Letras, preferir, 
entre os livros de José Cândido, o romance de 1939 ao de 1964, 
reconhecendo os valores deste, mas afirmando ser aquele “um gran-
dessíssimo romance” (Cony, 2000).

Sem ignorar tais apreciações da crítica sobre o romance, é preciso, 
no entanto, lê-lo esquivando-se de certa visão estereotipada, uma 
vez que se queira compreendê-lo em sua posição e funcionalidade 
no projeto estético do autor. Como o foco da maioria das leituras da 
obra consiste em evidenciar sua inegável relação com a produção de 
José Lins, parece justificável propor uma abordagem que, sem negar 
esta, aponte outras intertextualidades quando preciso, mas centre-se 
principalmente na unidade do texto, mantendo em perspectiva seu 
romance de 1964. Sendo quase consensual que O coronel e o lobiso-
mem é a obra-prima do autor, não se pode, todavia, negar a existência 
e a importância que teve seu primeiro romance como etapa necessá-
ria de experimentação e aprimoramento do desenvolvimento de sua 
prosa ficcional.
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De Frederico a Ponciano: permanência e ruptura

O romance Olha para o céu, Frederico! estrutura-se em duas par-
tes: “Uma espécie de prefácio” e “O romance propriamente dito”, 
sendo esta última constituída por 22 capítulos curtos e episódicos, 
composição semelhante à do livro O coronel e o lobisomem. A narrati-
va também é ambientada em áreas rurais do norte fluminense. Essa 
espacialidade se comprova pela referência a localidades do estado do 
Rio de Janeiro, como Campos dos Goytacazes, Mussurepê, Santo 
Amaro e Quissamã. A região de Campos dos Goytacazes assume, 
inclusive, importância capital nas obras, indicada já por seus subtí-
tulos: “Romance do açúcar no norte fluminense” (Carvalho, 1974) 
e “Deixados do Oficial Superior da Guarda Nacional, Ponciano de 
Azeredo Furtado, natural da praça de São Salvador de Campos dos 
Goitacases” (Carvalho, 1983). Assim, nesses romances, o espaço 
não aparece apenas como plano de fundo das narrativas, mostrando-
-se, antes, de extrema relevância para a configuração dos conflitos 
experienciados pelos narradores-personagens ao transitarem entre 
os contrastes do campo e da cidade, em um momento de profundas 
transformações econômicas e sociais.

Desse modo, há também, nas narrativas, elementos que permi-
tem a ancoragem temporal dos enredos num plano histórico. No 
caso do primeiro romance, em específico, isso ocorre com precisão 
quando, a certa altura, o velho senhor de engenho Frederico afirma 
viver na região de Campos desde 1849 (Carvalho, 1974, p.68).14 

 14 É importante salientar que essa data aparece como 1889 nas três primeiras 
edições do livro, e não como 1849, como consta da quarta edição, revisada pelo 
autor. Descarta-se a possibilidade de ter havido algum problema tipográfico, 
pois a menção ao ano aparece mais de uma vez na narrativa, sem que destoe 
no interior de uma mesma edição. A primeira edição foi lançada pela editora 
Vecchi, em 1939, a segunda pela O Cruzeiro, em 1957, e a terceira, pela José 
Olympio em parceria com as editoras Três e Civilização Brasileira, em 1974. 
Essa alteração – além de outras que uma análise comparativa poderia identi-
ficar – foi realizada para a quarta edição da obra, que também sairia em 1974, 
publicada apenas pela José Olympio, na coleção Sagarana. Nessa edição, entre 
os paratextos do livro, há uma apresentação cujo título é “Um velho amor de 
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Somando-se a isso um comentário de um de seus vizinhos – que 
afirma morar há mais de cinquenta anos no local e nunca ter visto 
Frederico se afastar de sua propriedade (p.82) –, é possível deduzir 
o período aproximado em que transcorre a ação do romance: en-
tre meados do século XIX e início do século XX. Outros detalhes 
da narrativa confirmam, ainda, esse intervalo de tempo, como a 
menção ao extinto Teatro São Salvador (p.56), fundado em 1845 e 
demolido em 1919 (Sendra; Rangel, 2011), bem como a referência 
utilizada em um dos subtítulos da obra (Carvalho, 1974) ao gramo-
fone, aparelho que surge no Brasil nas primeiras décadas do século 
XX (Palma, 2011). Assim, o período de tempo representado na obra 
encontra correspondência com episódios históricos do país, em 
um momento marcado, tanto no registro historiográfico quanto na 
criação ficcional carvalhiana, pela modernização dos engenhos da 
baixada fluminense.15

1939”, assinada pelo autor em abril de 1974. Nela, José Cândido esclarece que 
a obra “Retorna com alguns cortes, meia dúzia de retoques e uma escovadela 
no lombo” (Carvalho, 1974, p.xiii). Assim, é provável que a alteração do ano 
de 1889 para 1849 se deva a uma busca de maior compatibilidade entre os fatos 
da narrativa e os episódios da história do Brasil, já que seria anacrônico situar 
a vida de Frederico, senhor de engenho representante de um sistema colonial 
ainda sólido, entre 1889 e 1939.

 15 Do ponto de vista historiográfico, em estudo sobre a economia açucareira no 
norte fluminense, Paulo Paranhos (2006, p.4) explica que já no final do século 
XVII, com o declínio da produção no Nordeste brasileiro, começa a florescer a 
lavoura de cana-de-açúcar em Campos dos Goytacazes. No entanto, segundo o 
autor (p.4), seria no século XIX que “a produção açucareira campista atingiria o 
auge com a introdução de novas técnicas no fabrico do açúcar, além da entrada 
vultosa de capitais para o aprimoramento dos primitivos engenhos que se trans-
formavam em engenhos centrais e em usinas. [...] é o momento do surgimento 
dos ‘barões do açúcar’ em todo o norte fluminense, ensejando a dominação 
política, econômica e social por parte dessa elite açucareira, que começa a se 
instalar em suntuosas mansões”. Assim, a partir de 1850, período inicial da 
ação narrada no romance, o desenvolvimento de Campos estaria sustentado 
pela agroindústria do açúcar, seguida da aguardente e do café (p.5). Referência 
nacional na produção de açúcar, Campos teve ainda a instalação da primeira 
usina do Brasil (p.7), “a Usina do Limão, em Campos, entrando em funcio-
namento em julho de 1879”. Nas narrativas carvalhianas, a importância da 
temática açucareira da região campista anuncia-se já pelo primeiro subtítulo do 
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Na primeira parte da obra, em “Uma espécie de prefácio”, o 
romance se inicia com o narrador-personagem Eduardo de Sá Me-
neses, sobrinho de Frederico Meneses, explicando as circunstâncias 
que o motivaram a contar a história apresentada na parte seguinte. 
Nessa “espécie de prefácio”, o narrador encontra-se em sua fase 
adulta e, portanto, em um momento de narração ulterior16 ao dos 
fatos que, na sequência, irá relatar. Assim, a outra parte do livro, “O 
romance propriamente dito”, configura-se como uma narrativa em 
flashback, analepse por meio da qual o narrador-personagem reme-
mora episódios de sua vida para tentar resgatar a história de seu tio. 
A técnica de se iniciar o romance com um discurso metalinguístico, 
procedimento recorrente em narrativas de cunho memorialístico, 
é também utilizada nas páginas iniciais do romance São Bernardo 
(1934), de Graciliano Ramos (1991b, p.7-11), quando o narrador 
Paulo Honório expõe as circunstâncias em que produziu seu relato. 
No romance de José Cândido, de maneira semelhante, o narrador, 
ao fazê-lo, não situa a princípio claramente seu leitor, pois a narração 
começa subitamente, de modo que tanto sua imagem quanto a das 
demais personagens vão se definindo aos poucos durante o enredo. 
Eis o início da narrativa:

Um dia apareceu na primeira página de O Estado um trabalho 
de um tal de Melo Pimenta falando do meu tio Frederico de Sá 
Meneses. Botava o velho nas nuvens, num altar de glórias. Não 
gostei desses elogios rasgados a um parente que não era um Meneses 
legítimo. Pisei nas tamancas. Respondi em artigo bem calibrado. 
Fiz considerações sobre o nascimento de Frederico. Esclareci o 
assunto. Que ficasse sabendo o ilustre articulista que minha casa 
de dois andares tinha, em suas recordações, muitos outros tipos de 

livro de 1939, “Romance do açúcar na Baixada Fluminense”, e pela dedicatória 
da obra de 1964, “[...] à memória de meu pai, o vendedor de açúcar, Bonifácio 
de Carvalho, com ternura” (1983, p.1).

 16 Entende-se por narração ulterior o ato narrativo que se situa numa posição de 
inequívoca posteridade em relação à história. Esta é dada como terminada e 
resolvida quanto às ações que a integram (Reis; Lopes, 2000, p.256).
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nobreza, barões de sangue limpo, um Pedra Lisa que deixou fama, 
que foi íntimo de Dom Pedro. Arrotei grandeza por tudo que foi 
vírgula. Falei até em cartas que o Imperador escreveu a meu bisavô. 
(Carvalho, 1974, p.5)

Por esse introito, o narrador apresenta a desavença que travou 
nos jornais com Melo Pimenta, autor do artigo elogioso à figura de 
seu tio Frederico, então, falecido. Eduardo sentira-se ofendido com 
os elogios dirigidos a seu tio, pois defendia que ele não tinha sido 
um “Meneses legítimo”, juízo que, se saberá mais tarde, deve-se ao 
fato de Frederico ter sido mulato, de ter possuído “nas veias algumas 
gotas de sangue escuro” (p.6). Para Eduardo, sua família deveria 
ser representada em sua nobreza por seus antepassados barões, 
“de sangue limpo”, como seu bisavô Pedra Lisa, que fora amigo 
de Dom Pedro II. Nessa convicção de Eduardo reside, claramente, 
um preconceito racial elitista, decorrente de uma ideologia de bran-
queamento que se formara com as teorias eugênicas desenvolvidas 
no final do século XIX na Europa, e que mesmo a intelectualidade 
brasileira adotaria nas primeiras décadas do século XX.17 O autor, 
ao representar esse conflito, também denuncia, coerentemente à 
tendência do romance de 1930, um embate em que condição social e 
racial se confundem num mesmo preconceito elitista.

Eduardo publica essas opiniões no jornal Monitor Campista, 
num artigo em resposta ao texto de Melo Pimenta, com o intuito, 
portanto, de criticar seu próprio tio, desconstruindo a imagem posi-
tiva da qual discordava. No entanto, o artigo escrito por ele para re-
bater o discurso laudatório de Pimenta também recebe, por sua vez, 
uma réplica hostil, pois este o acusa de ingratidão, já que o sobrinho 

 17 Essa ideologia, aparentemente tão anacrônica, tem um histórico relativamente 
recente no Brasil (Maciel, 1999): em 1918 era criada a Sociedade Eugênica de 
São Paulo e em 1929 acontecia o 1º Congresso Brasileiro de Eugenia, no Rio 
de Janeiro. Os defensores da eugenia acreditavam que fatores genéticos deter-
minavam a situação de atraso do país, como se a miscigenação fosse capaz de 
justificar a condição de marginalização socioeconômica de uma camada cada 
vez maior da população.
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recebera do tio – o mesmo tio que agora publicamente critica – terras 
e dinheiro como herança:

Ingratidão maior não podia fazer o ilustre moço [Eduardo] a um 
homem que viveu 50 anos fazendo dinheiro na boca das fornalhas, 
espichando a casa dos Meneses, reconstruindo com mãos de calo o 
que os dedos finos dos barões arruinaram durante meio século de 
vida. (p.6)

Para não deixar de contra-atacar a acusação, a saída encontrada 
por Eduardo, após alterar-se e chegar a agredir Pimenta fisicamente 
– “Peguei o escriba de jeito e transferi para seus fundilhos meia dúzia 
de pontapés” (p.6) –, seria escrever o romance:

[...] eu imaginei uma vingança em regra. Escrever uns apanhados, 
um arrazoado, que mostrasse Frederico a olho nu. [...] Que tal um 
negócio escrito por mim que botasse a limpo a vida dos barões de São 
Martinho? [...] comecei a escurecer papel com minha letra miúda. 
Melo Pimenta não perdia por esperar. (p.6)

Desse modo, a partir de “O romance propriamente dito”, a narra-
tiva concretizaria uma vingança a seu agora inimigo Melo Pimenta, 
espécie de destinatário intratextual do relato. A desforra consistiria, 
portanto, em conseguir provar que seu tio não merecia a valoração 
que Pimenta lhe atribuíra no jornal. No entanto, há momentos do 
relato em que Eduardo perde o foco que a priori estabeleceu, ora co-
gitando mudar a direção de sua argumentação – “No princípio des-
tes apanhados, mesmo dando a mão à palmatória de Melo Pimenta, 
pensei em fazer do meu tio um figurão, um segundo Pedra Lisa [...]” 
(p.15) –, ora realmente cedendo às razões de seu oponente e com 
ele concordando – “Não quero dar o braço a torcer. Quando falo de 
Melo Pimenta [...], sinto que perco o prumo e logo procuro embicar 
para outro assunto. Mas o escriba tem razão” (p.43).

Assim, a narrativa não se configura, por fim, como a revanche 
inicialmente planejada, pois o cumprimento dessa promessa de 
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vingança acaba por não existir concretamente. Pode-se afirmar que 
o fracasso do intuito do narrador repercute na estrutura da narrativa, 
que acaba não atendendo ao desígnio com que fora criada e anuncia-
da. Apesar disso, embora a narrativa não se complete em sua função, 
há, em sua estrutura, um retorno do narrador a um ponto próximo 
do qual partiu, como que fechando um ciclo, e isso se verifica por 
meio da observação de seu plano temporal. Atentar à organização 
temporal da narrativa auxilia na tarefa de compreender e sondar a 
imagem que o narrador Eduardo constrói de Frederico e, por exten-
são, a que constrói de si próprio, uma vez que falar de outro implica, 
também, se autorrevelar.

Considerando-se a relação entre o tempo da diegese e o tempo do 
discurso ou, ainda, “entre a ordem temporal da sucessão dos eventos 
na diegese e a ordem por que o discurso narrativo os produz” (Aguiar 
e Silva, 1991, p.751), a primeira parte (“Uma espécie de prefácio”) 
corresponderia a um momento adiantado da diegese. Esse momento 
inicial no discurso, mas avançado na história contada, encontraria 
correspondência com o final do romance, ponto no qual o narrador 
volta a assumir uma perspectiva próxima ao presente da narração, 
aparente na flexão dos verbos no presente: “Agora estou no fim. [...] 
Saio destes ermos de bolsos vazios” (Carvalho, 1974, p.125); além 
dos verbos que, também no presente, indicam uma prospecção ao 
futuro: “Arranjo um emprego público. Sigo o mesmo caminho de 
tio Nabuco, do primo Carlos de Sá Meneses. Um emprego público” 
(p.128). Dessa forma, início e término do romance emolduram o 
relato de Eduardo por meio da aproximação que manifestam em 
relação ao momento do presente da enunciação.18

No intervalo entre essas porções iniciais e finais do romance, o 
presente da narração volta à tona em várias passagens. Essa técnica 

 18 Utiliza-se aqui o termo enunciação como correspondente ao discurso do narra-
dor, no sentido que, a partir das considerações de Gérard Genette, Paul Ricoeur 
(1995, p.161) desenvolveu o conceito: “Como autor do discurso, o narrador 
determina, de fato, um presente – o presente da narração –, tão fictício quanto a 
instância de discurso constitutiva da enunciação narrativa. [...] É esse o presente 
fictício que atribuímos ao autor fictício do discurso, ao narrador”. 
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difere-se da utilizada em O coronel e o lobisomem, obra em que, pro-
positalmente, quase se apaga o momento e as circunstâncias em que 
se constrói o discurso do narrador. Isso se faz necessário no romance 
de 1964, pois só ao final o leitor deverá descobrir que o coronel Pon-
ciano, narrador, estava morto enquanto contava sua história.19 Já no 
romance de 1939, o presente da narração faz-se recorrente, como 
ilustra o excerto abaixo, extraído do sétimo capítulo, trecho em que 
o narrador realiza digressões metalinguísticas comentando o seu 
próprio ato de escrita:

Sei que é um defeito não escrever em ordem, colando um fato 
noutro. Às vezes, de um relato que ficou a outro que começa, vai 
distância longa de muitos anos. Por exemplo, dessa tarde de coruja 
e mandacaru até o aparecimento da usina São José correu tempo 
de alguns pares de anos. Deixo também de trabalhar de pincel em 
certos quadros porque não tenho jeito. Borro, encharco as coisas. 
O Tavares Gonzaga, do Monitor, quer que eu aperte a mão nas 
tintas. Fez com que eu lesse um livro que falava em tardes de “ouro 
e pedrarias”. Achei tudo isso um disparate. Pelo que meti o pau no 
escrito. Gonzaga, apoiado no charuto, veio em defesa das “tardes de 
pedrarias”. Que eu era uma besta de chocalho. E brincalhão:

– O Barão de Sá Meneses é um bugre. Só falta a flecha.
Encurtando, escondi os pincéis e continuei o arrazoado. (p.32-3)

Afora passagens dessa natureza que retardam o andamento da 
ação, predomina no relato, a despeito da desordem alegada pelo nar-
rador, a sequência linear e cronológica dos eventos, verificando-se 
apenas frequentes elipses, inerentes a qualquer narrativa. Tanto é 
que, passado o momento inicial elucidativo da circunstância motiva-
dora da narração, a voz do narrador, no começo de “O romance pro-
priamente dito”, assume a perspectiva da personagem que, menino e 
depois jovem, vivenciou os fatos contados, e não mais do adulto que 

 19 Esta e outras questões serão aprofundadas no Capítulo 3, em que se analisa com 
maior verticalidade o romance O coronel e o lobisomem.
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prefacia o livro. Em outros termos, reestabelece-se uma sequência 
cronológica dos fatos sob a perspectiva, na maior parte das vezes, 
da personagem que os vivenciou e não do narrador distanciado no 
tempo. Isso provoca na narrativa um efeito que, ao presentificar os 
eventos, relativiza o domínio e a autoridade do eu narrador em rela-
ção ao que seria a continuação de sua própria história, uma vez que 
ao contá-la encontra-se limitado à visão da personagem, ou seja, à 
perspectiva do eu narrado. Tal presentificação do discurso – recurso 
ainda mais intenso no romance de 1964 – confere certo frescor às 
memórias, fazendo que o leitor sinta-se acompanhando de perto o 
desenrolar dos fatos vividos em outra época pelo narrador,20 como 
se verifica no uso dos tempos verbais e marcadores temporais: “Não 
sei como não poquei de tanta saudade. [...] No São Martinho eu não 
teria os cuidados de algodão da minha tia Nica. [...] Agora só os olhos 
duros de Frederico” (p.11-2, grifo nosso).

Desse modo, para construir o retrato de seu tio Frederico, Eduar-
do rememora situações desde a sua infância, quando, órfão aos 10 
anos de idade, passaria com ele a morar. A imagem de Frederico vai 
sendo, portanto, delineada aos poucos, à medida que Eduardo res-
gata ou julga, a partir de sua perspectiva e subjetividade, as situações 
que vivenciou. Com isso, a figura de Frederico adquire diferentes 
contornos ou interpretações em função dos diferentes momentos 
por que passa Eduardo e da consequente oscilação de sua percepção. 
Assim, o narrador descreve a figura de Frederico, inicialmente, sob o 
impacto das impressões que lhe causaram os comentários que ouvia, 
quando criança, na casa de outro familiar, seu tio Nabuco. Essas 
impressões, no entanto, são com o tempo desfeitas.

 20 Acerca dessa instância narrativa, pautada na confluência do narrador homodie-
gético com a perspectiva centrada na personagem ao vivenciar os fatos, afirma 
Yves Reuter (2004, p.77): “Ele narra a sua história como se ela se desenrolasse 
no momento da narração. Constrói-se uma ilusão de simultaneidade entre os 
acontecimentos e sua narrativa (o que autoriza a utilização do presente). O 
narrador não está, portanto, distanciado do presente e sua visão se acha limita-
da, idêntica à da personagem que percebe o que lhe acontece no momento em 
que ocorre”.
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Isto ocorre porque, sob o ponto de vista do então menino Eduardo, 
vai-se construindo uma imagem negativa, quase fantasmagórica, de 
Frederico: “Fazia meu tio um sujeito enorme, um gigante de história 
de gente velha. Talvez que ele quisesse engordar o sobrinho para a 
panela” (p.12). E, mais adiante: “Talvez que até Frederico fosse um 
morcego. [...] Frederico me esperaria de faca em punho, de caldeirão 
no fogo” (p.13). Essa imagem de Frederico criada pela imaginação do 
menino a partir de conversas ouvidas na casa de seu tio Nabuco, onde 
o equiparavam a um “segundo Judas” (p.12), é rejeitada mais tarde 
pelo mesmo Eduardo que, ao conviver com seu tio, percebe o quanto 
se enganara: “Mas logo vi que meu tio não era o demônio que a língua 
de Nabuco pintava nas conversas de rabo de mesa. Cuidei encontrar 
um gigante de dedos cabeludos. Puro engano” (p.14). Assim, os te-
mores e angústias de Eduardo na infância vão sendo dissipados com o 
avanço do tempo diegético da narrativa, já que imperam as impressões 
e sensações do eu narrado (plano do enunciado), e não as do eu nar-
rador, temporalmente distante dos eventos (plano da enunciação).21

Esse período em que viveu com o tio se estenderia por quinze 
anos. No entanto, apesar da longa convivência, Eduardo admite: 
“Nunca penetrei muito na alma ressequida de meu tio. [...] O diabo 
é que nunca pude abrir o cofre fechado que ele foi. O certo mesmo é 
apresentar meu tio como era, como viveu no São Martinho” (p.16-7). 
Conhecendo o restante do romance, o leitor poderá extrair dessas 
afirmações pelo menos duas conclusões: a primeira é que o próprio 
narrador, nos dois primeiros períodos do excerto, coloca sob suspeita 
a competência e a autoridade que possui para construir um retrato de 
seu tio; a segunda é que, ao mesmo tempo em que fornece essa pista 
ao leitor – ou seja, essa sinalização para que dele desconfie –, na conti-
nuação e na contramão dessa atitude, o narrador procura reestabelecer 
a confiabilidade de seu relato, afirmando que irá apresentar Frederico 

 21 Segundo Paul Ricoeur (1995, p.147-8), “a partir do momento em que se in-
corpora à diegese o discurso do personagem sobre sua experiência, é possível 
reformular o par enunciação-enunciado, [...] num vocabulário que personalize 
seus dois termos: a enunciação torna-se o discurso do narrador, enquanto o 
enunciado torna-se o discurso da personagem”.
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tal “como era”. O leitor deve, portanto, permanecer em alerta, mesmo 
porque outros indícios da não confiabilidade desse narrador emergem 
de seu próprio discurso: “[...] Tudo mentira, gosto de fabricar inven-
ções. Não sei por que nasci assim. Ainda hoje essa doença toma conta 
de mim” (p.56). Essa tendência de Eduardo de “fabricar invenções” 
seria posteriormente aproveitada na caracterização da figura de Pon-
ciano, tanto na crônica de 1958, quanto no romance de 1964.

Mantendo o narrador do romance de 1939 sob suspeita, percebe-
-se que Eduardo, ao recuperar os anos que passou com seu tio, por 
vezes trai a si mesmo em seu objetivo inicial de criticá-lo, pois come-
ça a esboçar, no retrato que constrói de Frederico, não só defeitos, 
mas também, ao contrário do que almejava, algumas qualidades 
desse seu familiar. E, mais do que isso, Eduardo acaba relatando, 
sobre si mesmo, episódios que revelam aspectos negativos de sua ín-
dole, como o fato de, por exemplo, ter se relacionado adulteramente 
com a esposa do próprio tio enquanto vivia sob seu teto. Para Luís 
Bueno (2006, p.450), “Os melhores momentos do livro vão surgir 
das dificuldades que Eduardo tem ao julgar Frederico” e, pode-se 
acrescentar, pelo tanto que, com isso, denuncia si mesmo.

Com efeito, o fato de o narrador ser traído por seu próprio relato, 
ao não conseguir compor um quadro completamente negativo do 
tio, gera um impasse na narrativa que acaba por interferir na caracte-
rização da personagem de Frederico. Este, ao mesmo tempo em que 
se mostra egoísta, avaro, apegado às suas terras, figura também, no 
relato de Eduardo, como um bom empreendedor e administrador, já 
que fora ele quem reerguera as posses dos Sá de Meneses, família até 
então chefiada por barões luxuosos e esbanjadores. Eduardo, por sua 
vez, já pobre ao final do romance, revela, sem necessariamente ad-
mitir ou aceitar, o quanto errou por não ter adquirido ao menos um 
pouco da conduta bem-sucedida de seu tio enquanto administrador 
de terras. O manejo dessa espécie de narrador infiel,22 que trai a si 

 22 Empresta-se aqui o conceito de narrador infiel do estudo Foco narrativo e fluxo 
de consciência: questões de teoria literária, em que Alfredo Leme Coelho de 
Carvalho explica (1981, p.47): “Nas narrativas de primeira pessoa pode ocorrer 
a figura do narrador infiel. Este é o narrador que nós percebemos que mente 
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próprio em seu discurso, seria ainda aprimorado por José Cândido 
no romance de 1964, obra cujo narrador, além de participar da ação, 
também a protagoniza.

No primeiro romance do autor, o narrador, portanto, não se apre-
senta exatamente como protagonista da história, como já assinala o 
título ao mencionar o nome da personagem principal (Frederico). 
Assim, verifica-se a existência de um narrador em primeira pessoa 
(Eduardo), cuja participação no relato ocorre numa esfera secun-
dária, já que busca enfocar e deslindar a imagem de seu tio sob uma 
perspectiva deliberadamente condenatória. No entanto, ao tentar 
fazê-lo, Eduardo falha: não apenas malogra no objetivo de construir 
uma imagem totalmente difamatória de Frederico, como também, 
o que é mais importante, acaba por se autorrevelar ao leitor, mos-
trando em seu discurso, à revelia de sua intenção, suas fragilidades, 
contradições e fracassos. Assim, Eduardo, enquanto tenta desmas-
carar seu tio, expõe suas próprias mazelas. Nesse sentido, o fracasso 
é definitivo, pois a narrativa, que constrói como última saída para 
concretizar o objetivo de denegrir a imagem de outro, volta-se sobre 
ele mesmo, envenenando sua própria imagem.

Para expor e condenar a figura do falecido tio Frederico, Eduar-
do contrasta-a com a imagem de seus antepassados barões, de modo 
que enquanto enobrece os barões de sua família, demonstra rejeição 
e menosprezo em relação a Frederico. Com isso, o leitor acaba por 
conhecer também os valores e a visão de mundo de Eduardo: “O 
mundo do meu tio era feito de terra. O meu era dos barões. Um mun-
do perdido, enterrado como o meu bisavô Pedra Lisa. Um mundo 
de romance” (Carvalho, 1974, p.26). O mundo “feito de terra” de 
Frederico equivale ao apego a sua propriedade, o engenho São Mar-
tinho. Daí, inclusive, o título do romance, que corresponde a uma 
frase constantemente dita por Padre Hugo ao advertir Frederico da 
necessidade de “olhar para o céu”, ou seja, de preocupar-se com a 

deliberadamente, ou que faz uma falsa ideia dos fatos que descreve, ou que tem 
de si mesmo um conceito diferente daquele que lhe é atribuído pelo autor im-
plícito, ou, enfim, que se distancia deste em um ou mais eixos de comparação”.
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vida espiritual, e não com a vida terrena dos bens materiais. Eduar-
do, por sua vez, vivia preso à idealização de uma aristocracia rural, 
a qual seus antepassados teriam pertencido, mas que, em sua época, 
já estaria desaparecendo. Como na percepção de Eduardo, em seu 
“mundo de barões”, Frederico não estava à altura de ser represen-
tado num romance, o retrato de seu tio começa a ser composto por 
meio da técnica da preterição, recurso da retórica que consiste em 
fingir que não se quer falar de coisas sobre as quais se está, na ver-
dade, falando:

Não posso fazer de Frederico uma figura de livro. Nunca teve um 
gesto, uma atitude que eternizasse sua vida em minha admiração. 
Pedra Lisa ainda hoje enche as nossas conversas com o açúcar de 
sua bondade. Perto do barão, Frederico é um anãozinho, um fio de 
gente. Vivi com meu tio perto de quinze anos. E estou vazio dele. 
Seu retrato está na sala de visitas. Um rosto murcho, com os ossos de 
fora, olhos pequeninos, tudo sem grandeza. Comparado com outros 
Meneses, parece trabalhador de bagaceira. (p.16, grifo nosso)

Pela comparação que estabelece, Eduardo revela ainda as razões 
latentes de seu desprezo pelo tio. No caso, compara-o a um “traba-
lhador de bagaceira”, função que contrasta com a vida de nobreza, 
luxo e esbanjamento dos barões de sua família, os “outros Meneses” 
que admira. Isso demonstra que Eduardo, além de rememorar a tra-
jetória de seus demais familiares de modo acrítico e idealizado, não 
considerava o trabalho como uma virtude, interessando-lhe, antes, 
a vida de hedonismo, ostentação e requinte dos outros barões do 
açúcar, que viviam então numa atmosfera de belle époque no Brasil:

Houve um Ricardo de Sá Meneses que assombrou com seus gas-
tos de bolsa. Mandava vir atrizes do estrangeiro para esquentar sua 
cama alta de senhor de açúcar. Uma loucura de banquetes. Vinhos 
de preço em garrafas de cristal, conservas caras, mesa farta onde 
eram servidas as melhores comidas do mundo. (p.14)
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Neste ponto, convém frisar que elevados gastos, consumo de 
artigos importados de luxo e relações com prostitutas estrangeiras 
compuseram a realidade da elite brasileira do Rio de Janeiro no sé-
culo XIX. Isso é o que conclui o historiador Jeffrey Needell em suas 
análises (1976; 1988). Segundo o pesquisador, com o fortalecimento 
das relações neocoloniais entre o país e as nações do hemisfério norte, 
especialmente após 1850 – período retratado no romance –, houve 
um aumento da absorção dos fenômenos culturais europeus por par-
te de uma elite brasileira, sobretudo a carioca (Needell, 1988). Entre 
os fenômenos assimilados, Needell destaca justamente os padrões de 
consumo, a moda do vestuário e as preferências sexuais (prostituição 
elegante) como aspectos reveladores de uma “fantasia eurófila” por 
parte da elite brasileira. Para esta, os paradigmas franco-ingleses de 
consumo corresponderiam a uma ideia de civilização e de cultura 
com a qual buscava-se acriticamente se identificar:

O que o consumidor carioca projetava nas mercadorias de luxo 
importadas era a mesma fantasia aristocrática dos burgueses euro-
peus. Só que para os cariocas esta fantasia tinha um sentido dife-
rente. No Rio, não se tratava de um simples caso de identificação de 
classe [uma vez que já pertenciam a uma elite] mas, sobretudo, de 
identificação cultural. O fetiche que os cariocas adoravam nos impor-
tados de luxo tinha a ver com ser um aristocrata europeu. (Needell, 
1988, p.5, grifo nosso)

Assim, enquanto na Europa a burguesia emergente com o capita-
lismo aspira aos valores e padrões de comportamento de uma cama-
da aristocrática da sociedade, no Brasil há uma elite que, ainda num 
contexto neocolonial, não dispõe de um referencial interno, passan-
do, portanto, a buscar seu modelo nos códigos culturais europeus, 
tomando-os como paradigma de civilização. Como essa assimilação 
acontece, portanto, de modo descompassado, em função das dife-
rentes conjunturas da elite rural brasileira em relação às da burguesia 
europeia, Needell (1988, p.11) considera essa identificação cultural 
como uma “fantasia de civilização”: “Era o paralelo de um paradoxo 
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maior – a realidade das relações entre o Brasil neocolonial e o Atlân-
tico Norte casando-se com a fantasia de uma cultura franco-inglesa 
universal, a própria fantasia de civilização”. Ressalte-se que isso ex-
plica igualmente a adesão irrefletida aos ideais de eugenia implícitos 
no preconceito de Eduardo.

Desse modo, pode-se entender o estilo de vida do senhor de 
engenho Ricardo de Sá, integrante de uma aristocracia agrária brasi-
leira, como representação de um fenômeno da dinâmica econômica, 
social e cultural do país no período de transição entre o Império 
e a República.23 A ideologia dessa elite rural terá efeitos sobre os 
próprios comportamentos de Eduardo quando passa a administrar 
as terras de seu tio, como se verá mais detalhadamente adiante. Por 
enquanto, cumpre ressaltar que ambos os narradores dos romances 
de José Cândido – tanto Eduardo quanto Ponciano – passam por 
um período de transformação que, propiciado pela vivência no am-
biente urbano, é marcado pela incorporação de hábitos de consumo 
e comportamentos associados a uma elite cujo paradigma cultural 
é o europeu. Por essa razão essas personagens investem na apa-
rência, compram roupas sofisticadas, frequentam salões e teatros, 
envolvem-se com prostitutas e aderem a uma vida luxuosa, sem 
economias e afeita ao chamado fetichismo da mercadoria.

 23 Para melhor aclarar o que está em perspectiva nesta leitura, convém recuperar 
a interpretação que, do ponto de vista sociológico, Florestan Fernandes (1976, 
p.27-8) faz do período em questão: “À medida que se intensifica a expansão 
da grande lavoura [...], gradualmente uma parcela em aumento crescente de 
‘senhores rurais’ é extraída do isolamento do engenho ou da fazenda e projetada 
no cenário econômico das cidades – e no ambiente político da Corte ou dos Go-
vernos Provinciais. Por aí se deu o solapamento progressivo do tradicionalismo 
vinculado à dominação patrimonialista e começou a verdadeira desagregação 
econômica, social e política do sistema colonial. Essa porção de senhores rurais 
tendeu a secularizar suas ideias, suas concepções políticas e suas aspirações 
sociais; e, ao mesmo tempo, tendeu a urbanizar, em termos ou segundo padrões 
cosmopolitas, seu estilo de vida, revelando-se propensa a aceitar formas de or-
ganização da personalidade, das ações ou das relações sociais e das instituições 
econômicas, jurídicas e políticas que eram mal vistas e proscritas no passado. 
Em uma palavra, ela ‘aburguesou-se’, desempenhando uma função análoga a 
de certos segmentos da nobreza europeia na expansão do capitalismo”.
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De volta ao romance de 1939, é possível compreender melhor os 
valores de Eduardo e sua rejeição a Frederico, além de que passa a fa-
zer sentido a afirmação de que seu mundo era o dos barões, enquanto 
o de seu tio era o da terra. Ainda nessa direção, embora Eduardo, 
ao longo da narrativa, se refira à linhagem tradicional de sua famí-
lia evocando geralmente “os Meneses” ou “os barões” no plural, 
acaba por conferir maior destaque à imagem de seu bisavô Pedra 
Lisa para sintetizar a nobreza de seus antepassados. Também senhor 
de engenho, ou barão do açúcar, Pedra Lisa é lembrado ao longo 
do romance por sua bondade e generosidade – “grande de coração”, 
“mão larga, mão de santo” (Carvalho, 1974, p.14) –, estabelecendo um 
contraponto com Frederico em sua vida “sem grandeza” (p.16), mar-
cada por comportamentos interpretados por Eduardo como reflexo de 
miserabilidade e sovinice. Promovendo o contraste em relação à gran-
diosidade atribuída à memória de Pedra Lisa e dos demais Meneses, 
Eduardo salienta negativamente o comportamento sóbrio e a vida mo-
desta de Frederico, voltada exclusivamente ao trabalho e às economias, 
associando-o insistentemente a elementos relacionados à pequenez, 
caracterização que vai ao encontro de seu intuito de diminuí-lo.

Assim, Frederico seria um sujeito “diminuído”, “menor que um 
anão” (p.40), por não corresponder às expectativas de Eduardo, para 
quem um homem de comando deveria se impor, se fazer respeitar, 
zelar por sua honra e demonstrar social e publicamente seu poder. 
Frederico era o oposto dessas atitudes que lembram a ostentação de 
poder dos barões de sua família: falava baixo, mesmo com seus su-
balternos; era discreto, pois não dava demonstrações de seus lucros, 
pelo contrário, reclamava constantemente das dificuldades financei-
ras; ao invés de esbanjador e perdulário, era um poupador; com hu-
mildade, inferiorizava-se e fazia-se de vítima enquanto aumentava 
e enaltecia a força dos outros usineiros que conhecia; sem vaidades, 
suportava calado afrontas e provocações de parentes e vizinhos, de 
modo que, sem se alterar com seus rivais em momento inapropriado, 
fria e calculadamente esperava a melhor ocasião para agir, deixando-
-os antes convictos de sua tolice, para só depois surpreendê-los com 
suas artimanhas de administrador.
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Frederico mostrava-se humilde, bajulador e depreciava seu pa-
trimônio enquanto valorizava o alheio: “A São José [propriedade de 
seu primo Carlos] é uma força danada. O primo, com o Araçá no pa-
po, tem comida para duas usinas. Eu é que vivo penando nesta terra 
de formiga queimadeira” (p.36). Cauteloso, prudente e desconfiado 
com a modernidade, Frederico não investiu na transformação de seu 
engenho em usina. Matreiro, temia investir em maquinário e dizia 
a respeito do açúcar: “É negócio que não dá garantia a ninguém” 
(p.46). No entanto, evitando contrariar opiniões, não discordava dos 
que diziam ser a usina o futuro dos engenhos e até asseverava: “Estou 
cansado de avisar, de prevenir. Açúcar de forma [de engenho] deu o 
que tinha de dar. Está de vela na mão” (p.36). O vizinho Quincas de 
Barros, então dono de uma grande usina, ao ouvir isso, saía da casa de 
Frederico envaidecido com a confirmação de seu poder: “os elogios 
[...] pocavam no teto da sala mais que foguete de festa” (p.36).

Interessante é notar que Frederico não mudava seu discurso, criti-
cando o elogiado depois que este se retirava; ao contrário, continuava a 
afirmar o mesmo, numa postura coerente com o que dissera, impossi-
bilitando acusarem-no de falsidade. Desse modo, quieto, apequenan-
do-se enquanto engrandecia os outros, foi crescendo sem ser notado, 
sem que cuidassem do perigo que poderia representar sua esperteza 
para os negócios. Frederico suportava, quando sabia ser proveitoso, 
até mesmo o vizinho Quincas avançando os limites das cercas sob 
sua propriedade. Dava-se por desentendido, dizia ser boato, mesmo 
sabendo da verdade: “Sua fala era mole, fala mansa que não levava vi-
gor. [...] E nenhum sinal de raiva no rosto de Frederico. O mesmo de 
sempre. Até parecia que o usineiro estava fazendo negócio vantajoso 
para ele. Sujeito sem sangue!” (p.39). Já Dona Lúcia, estouvada, im-
paciente e sem compreender as razões de tal passividade, reclamava 
da falta de autoridade do marido. Ele, de cabeça baixa e fala mansa, 
nada fazia, e ela, enérgica e impositiva, enfrentava o desaforo do vi-
zinho usineiro: “A grandeza de Dona Lúcia cobria tudo. [...] E meu 
tio? Um diminuído, um degradado. [...] Menor que um anão” (p.40).

Confirmando a cautela de Frederico, Barros e muitos dos que 
apressadamente modernizaram seus engenhos com auxílio de capital 
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estrangeiro, viram-se, com a chegada da seca, assolados por dívidas, 
consequência da falta de cana-de-açúcar para manter a produção e 
os lucros que demanda uma usina. Ardiloso, Frederico, como que 
montando as peças de um quebra-cabeça, conseguiu antever o fu-
turo dos negócios e se preparar para esse momento. Assim, sabendo 
da vantagem que certamente teria, emprestou dinheiro a seu primo 
Carlos, dono de uma propriedade que fornecia cana-de-açúcar a 
Barros. Sem conseguir recuperar o capital e pagar Frederico, Carlos 
acabaria por lhe entregar sua propriedade por uma quantia irrisória. 
Com isso, como era Carlos o principal fornecedor de cana a Barros, 
Frederico, agora dono da propriedade que era de seu primo, passa a 
deter o controle da produção, colocando o grande usineiro em sua 
dependência: “Agora essa arrogância [de Barros] estava presa na 
munheca de Frederico” (p.63). Apesar da seca também afetar a pro-
dução do São Martinho, sem uma usina que abastecer e também sem 
credores estrangeiros a quem prestar contas, Frederico não sofreu os 
mesmos prejuízos de Barros.

Por esses episódios, Eduardo compreenderia melhor, com o 
passar do tempo, as motivações que se escondiam por detrás dos 
comportamentos e da aparência de fraqueza de seu tio e, fracassando 
em seu intuito, teria de admitir:

Por baixo de sua moleza, dos gestos de caracol, havia uma raposa 
de mil astúcias. As paredes do São Martinho, que viram barões, 
nunca tiveram um capitão de batalha como Frederico. Houve um 
valentão como sinhozinho de Sá, um santo como o barão de Pedra 
Lisa e um verrumador de donzela como Afonso de Meneses, que foi 
até doutor. A força de Frederico era de outro jeito. Não tinha olhos 
para as belezas de dona Lúcia, nem perdeu tempo como os veludos 
dos brasões do São Martinho. Suas raízes vinham do barro. Só teve 
carinho para o açúcar que saía das tachas. (p.43)

Agindo de maneira diferente dos demais barões, sob a aparência 
de fraco e inofensivo, Frederico mantinha, portanto, a estabilidade 
e o crescimento financeiro de seus negócios: “Faço questão de dizer 
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que esses modos mansos de Frederico enganaram meio mundo, 
jogaram muita gente no barro” (p.43). Eduardo afirma ainda que 
Frederico “papava as terras dos parentes pobres almoçando com eles 
na mesa” (p.48) já que, com suas manobras, era capaz de preservar-
-lhes a afeição – “A língua do meu tio adoçava tudo” (p.49) –, a pon-
to de sentirem-se ainda gratos a ele. Por essa astúcia do tio, Eduardo 
compara-o, com frequência, à imagem da raposa. Além disso, diria 
também a respeito do tio, em função de sua dissimulação, esperteza e 
tino para manter os negócios sem criar rivalidades: “Frederico sabia 
esconder as unhas. Era gavião que voava feito andorinha” (p.48).

Apesar de todo seu empenho em criticar o tio, ao resgatar a tra-
jetória de Frederico, Eduardo acaba por rever seus juízos e admitir: 
“Hoje, que o tempo passou, vejo melhor esse meu tio de São Marti-
nho. Não foi um pé de pau qualquer como apregoava José Nabuco. 
É bem verdade que não foi um senhor de açúcar como eu queria que 
fosse. Nada da grandeza dos outros Meneses” (p.47, grifo nosso). 
Como se verifica, além de relativizar as condenações que fizera a seu 
tio, Eduardo deixa transparecer em suas ponderações suas próprias 
ambições (frustradas), pois era dele o desejo de que Frederico fosse 
um nobre senhor do açúcar. Não só isso, ele próprio desejava ter sido 
um homem de poder, aspiração que já na infância se anunciava:

Gostava de falar desses nomes compridos: Antonio Joaquim 
de Melo e Sá Meneses, barão da Pedra Lisa. [...] Me via senhor de 
fornalha, de casaca e barba embutida no rosto branco. E na sala dos 
retratos, em frente dos meus parentes barbudos, eu dizia alto o nome 
de cada um:

– Aqui Saturnino Amarante de Sá Meneses, que furou muita 
barriga de paraguaio nas brigas do Lopes. O primeiro barãozão da 
família. (p.18)24

 24 Note-se que a menção à Guerra do Paraguai surge, como também acontece na 
crônica “O major”, em um contexto que remete à figura do contador de histó-
rias. Em ambos os casos essa figura é evocada em tom de burla ou desconfiança, 
ao exemplificar pretensos feitos de nobreza e valentia das personagens.
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Esse futuro aristocrático que o menino Eduardo vislumbrava 
para si mesmo terminaria, ironicamente, na pretensão – que o leitor 
acaba não sabendo se seria ou não concretizada – de se obter um 
emprego público, função que a narrativa expõe como medíocre 
e parasitária, pela ideia de “mamar no governo” (p.127), posição 
desprovida, portanto, do resplendor por ele idealizado. Mas, antes 
de chegar a esse ponto ápice de sua derrocada, o acusador Eduardo 
parece incorrer nos mesmos erros de Frederico, sobretudo nos mais 
condenáveis, sem, no entanto, absorver-lhe os aspectos positivos. 
Mais do que isso, Eduardo parece reunir o que houve de pior não só 
em Frederico, mas também nos barões de sua família. Por outro la-
do, as virtudes tanto de um quanto de outros, Eduardo não as alcan-
çaria. Por fim, seu relato só confirma as acusações de Melo Pimenta, 
ao invés de negá-las, como era o propósito com que foi criado.

Como Eduardo conta sua história da infância à maturidade, a 
narrativa abarca as diferentes fases e as transformações pelas quais 
passou: “Cresci muito. [...] eu aprendia coisas sem conta” (p.29-
30). Essa estrutura teleológica pautada na trajetória de aprendiza-
gem do narrador permite pensar numa apropriação da tradição do 
Bildungsroman [romance de formação].25 De menino órfão, triste, 
supersticioso, ligado ao catolicismo e à devoção aos santos, Eduardo, 
ainda aos 10 anos, vai morar com o seu tio, no São Martinho. Em 
uma paisagem que lembra em muito a nordestina, com engenhos 

 25 Sem desconsiderar a complexidade e as nuances do conceito, utiliza-se aqui o 
termo Bildungsroman, tomando-se por base a definição de Luísa Flora ([20--]), 
no E-Dicionário de Termos Literários, ao se pautar nas características consi-
deradas por Dilthey como as mais marcantes do paradigmático romance Os 
anos de aprendizagem de Wilhelm Meister: “O protagonista é uma personagem 
jovem, do sexo masculino (às mulheres não era, na época, possível a liberdade 
de movimentos que permite ao herói o contacto com múltiplas experiências 
sociais decisivas no percurso de autoconhecimento), que começa a sua viagem 
de formação em conflito com o meio em que vive, determinado em afrontá-lo e 
recusando uma atitude passiva; deixa-se marcar pelos acontecimentos e apren-
de com eles, tem por mestre o mundo e atinge a maturidade integrando no seu 
carácter as experiências pelas quais vai passando; em constante demanda da sua 
identidade, representa diferentes papéis e usa diferentes máscaras; sofre pelo 
imenso contraste entre a vida que idealizou e a realidade que terá de viver [...]”.
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de açúcar, mandacarus e cajueiros, passa a adolescência. Nesse pe-
ríodo, tem a sexualidade despertada por Lúcia, a moça de 20 anos 
com quem Frederico casara-se. Como seria também Esmeraldina, 
personagem feminina de destaque no romance de 1964, Dona Lúcia 
é uma mulher de personalidade forte, sedutora, pouco decorosa e em 
nada romantizada. Eduardo sente-se, como ocorreria também com 
Ponciano, um joguete nas mãos da mulher:

O que doía, o que picava em mim mais que espinho brabo, era a 
secura de dona Lúcia. Queria que ela tivesse palavras de meiguice, 
dissesse coisas de namorada. Mas a senhora do São Martinho era fei-
ta de outro barro. Dura. Nada das doidices das moças dos romances. 
Fazia de mim sua serventia, como se eu fosse um moleque de cozi-
nha. [...] A verdade é que a senhora do São Martinho dominava mi-
nha vontade. Em seu poder eu era um boneco de engonço. (p.54-5)

O envolvimento de Eduardo com a esposa de seu tio lhe traria 
sentimentos de culpa, remorso, medo e o afastaria da vida espiritual 
que nutria na infância: “Não é para incriminar ninguém, mas Dona 
Lúcia era um bocado de mau destino. Retirou de mim os santos, fi-
quei vazio de Deus” (p.44). Sentindo-se cada vez mais desprotegido 
e amedrontado com a possibilidade de ser descoberto em sua traição, 
Eduardo começa a imaginar e temer a presença de Frederico:

O diabo é que em todo o canto eu via os olhos de Frederico. 
Olhos gastos, vermelhos de tanto fogo de fornalha. Talvez que até 
o barulho que vinha dos matos fosse meu tio pisando gravetos. [...] 
Que diria se visse o sobrinho nesse serviço de safadeza? Eu era um 
degradado, um pecador que nem toda a bondade de padre Hugo 
limparia em muitos anos. (p.44-5)

Nesse ponto já é possível notar uma inversão bastante significati-
va. A recomendação do padre Hugo a Frederico, que serve de título 
à obra, passa a ser válida também para o “degradado” e “pecador” 
Eduardo. Com a morte de Frederico, que, num gesto de bondade, 
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deixa-lhe a herança, agrava-se a evidência da ingratidão de Eduardo. 
Ele, agora, à frente do comando do engenho São Martinho sente-se 
poderoso e autossuficiente, manda inclusive retirar o retrato de Fre-
derico da sala de sua casa. O poder torna-o ainda arrogante – “[...] 
tomei gosto pelo berro” (p.90) –, impositivo, agressivo e impiedoso 
para com seus subjulgados. Eduardo criticava seu tio pela sovinice, 
mas ele mesmo, ao passar a administrar as terras que seu tio lhe 
deixa, torna-se pior em muitos sentidos. Nesse ponto da narrativa, 
ele se compara a Frederico aos vinte anos, como forma de explicar 
o quanto se encontrava entusiasmado com a propriedade e a gestão 
dos negócios, o domínio faria dele uma pessoa cruel e mesquinha.

Por meio da personagem de Eduardo, enquanto representante 
de uma elite rural, percebe-se na narrativa uma crítica social aos 
desmandos dos poderosos e às condições de subumanidade de seus 
dependentes. A exploração das classes inferiores por uma elite rural 
foi uma das tônicas do romance de 1930 e tal temática que toca di-
retamente no problema do subdesenvolvimento do país se mantém 
nesse romance de José Cândido, derradeiro da década. Eduardo, 
sem embargos, revela: “Trabalhador comigo deixava o couro nas es-
teiras ou no corte da cana. [...] Lavava as mãos. Não tinha nada com 
as desgraças do povo, com a meninada empanzinada de vermes” 
(p.101). Os agregados de suas plantações chegam a denunciá-lo 
pelos maus tratos que padeciam em suas terras. Dona Lúcia, a quem 
Frederico também destinou parte da herança, condenava esses com-
portamentos de Eduardo. Numa reação que faz lembrar o incon-
formismo da personagem Madalena, esposa de Paulo Honório, do 
romance São Bernardo, Lúcia acusa Eduardo de ser um carrasco, de 
faltar-lhe “coração” e compara-o a Frederico: “Que Frederico, perto 
de mim [de Eduardo], era um anjo com asinhas de veludo” (p.101).

Ainda durante esse momento de euforia, em que estava entu-
siasmado com a administração da propriedade e ocupado em cortar 
gastos, Eduardo transforma o engenho de São Martinho em usina, 
convencido da lucratividade do empreendimento pelo represen-
tante de uma empresa alemã – fato que representa, também como 
é usual no romance de 1930, a entrada de capital estrangeiro no 
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país. Contrariando a opinião do pai de Lúcia e do mestre de açúcar 
do São Martinho, Eduardo sentia que modernizando o engenho se 
afastaria do atraso que associava a seu tio, por conta da cautela e 
receio deste diante das transformações. Mas, ao contrário do que 
esperava, inicia-se aí sua trajetória de decadência. Conquistando 
visibilidade social por sua usina, Eduardo se envaidece com os 
artigos que seu amigo Gonzaga publica no jornal comentando o 
poder do novo usineiro. Para não perder essa notoriedade pública, 
ele lança mão até de mecanismos ilegais como forma de garantir sua 
expansão econômica, conforme revela ao afirmar: “Abocanhei uns 
pastos a poder de escrituras falsificadas” (p.102). Embora Eduardo 
acusasse Frederico de ser um “comedor de terras”, nota-se que seu 
tio ao menos se mantinha na legalidade, de modo que suas conquis-
tas davam-se antes por astúcia e planejamento do que por falcatruas, 
como faria o sobrinho.

Com essas inclinações, Eduardo trilha um caminho semelhante 
ao dos barões vaidosos, esbanjadores e inconsequentes de sua famí-
lia. O coronel Ponciano também teria sua trajetória de queda demar-
cada pela mudança de espaço e interesses, transição do comando do 
meio rural para as distrações e prazeres da vida urbana voltada ao 
luxo dos teatros e à preocupação com a aparência. Do mesmo modo, 
Eduardo começa a descuidar dos negócios e passa a gastar muito 
dinheiro na cidade de Campos, onde leva uma vida boêmia, viven-
ciando a mencionada fantasia de civilização das elites, frequentando 
o “Café High-Life” e pensões “de porta aberta” (p.102). Em uma 
dessas ocasiões, em companhia de seu amigo Gonzaga, Eduardo 
embriagado revela seu desejo de poder e afirmação de uma pretensa 
superioridade social: “Fiquei alterado. Gritei que era barão, bisneto 
de Pedra Lisa. E na mesma hora quis abrir as veias para que vissem a 
cor do meu sangue. O sangue azul dos Sá de Meneses” (p.103). Essa 
atitude lembra os arroubos de Rubião ao herdar a herança de Quin-
cas Borba, no romance de Machado de Assis, e também o comporta-
mento do também herdeiro coronel Ponciano quando, negando sua 
derrocada, rasga dinheiro e grita com as pessoas pela rua, convicto de 
que estivessem dele zombando.
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Eduardo, ainda nesse período, envolve-se com Luísa, prostituta 
a quem passa a sustentar. Por outro lado, a imagem pública que pro-
curava construir de si era a de homem bom e honrado. Para tanto, 
utilizava novamente os jornais com a ajuda de Gonzaga, que publica 
notícias falsas sobre doações a carentes por parte de Eduardo, apon-
tando-o como “grande continuador das tradições de nobreza dos Sás 
Meneses” (p.105). Na realidade, as doações nunca existiram e não 
havia, portanto, razões para o enaltecer. Também por meio de farsas, 
envolve-se na política, prometendo benefícios ilusórios aos pobres e 
conquistando, com isso, eleitores. Por criticar o governo nos jornais, 
como parte da estratégia de alcançar notoriedade entre o povo, passa 
a ter despesas com fiscais e multas. Com o mau andamento dos ne-
gócios, uma vez que sua propriedade ficara entregue à negligência e 
má administração do irmão de Luísa, Eduardo endivida-se, preci-
sando fazer empréstimos nos bancos.

Nesse ponto, a semelhança com Ponciano também se evidencia, 
pois Eduardo se vê igualmente manipulado por uma mulher que o 
leva a entregar o controle de suas terras a alguém inábil e descom-
prometido com o trabalho, fator decisivo para a ruína de ambas as 
personagens. Assim como Ponciano que, quando arruinado, seria 
afrontado por seus empregados, Eduardo perde a consideração e o 
respeito de seus subalternos, sendo inclusive insultado pelo encar-
regado de cuidar de suas terras, que lhe diz aos berros: “Barão feito 
nas coxas, barão de meia cuia” (p.125). Diante dessa humilhação, 
já ao final do romance, Eduardo não consegue esboçar nenhuma 
reação sequer, apenas recorre à imagem de Frederico, reafirmando a 
própria incapacidade para exercer o trabalho e, consequentemente, 
sua inferioridade diante do tio: “Sentado estava, sentado fiquei. Em 
que lugar andava Frederico que não vinha tomar conta de seus per-
tences? Felisberto dava as ordens, o irmão de Luísa é quem mandava 
e desmandava. O São Martinho agonizava” (p.125).

Eduardo não consegue se desvencilhar da imagem de Frederico 
e, com isso, a presença de seu tio se impõe ao longo da narrativa 
mesmo após sua morte: “O casarão dos Sás Meneses, enterrado na 
noite, era de meter medo. Em todo lugar eu via Frederico, os olhos 
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de pitanga de meu tio. Não metia rifle de vigia no lado de fora só para 
não dar parte de fraco” (p.121). Assim, contrariando os intuitos de 
Eduardo, Frederico sobrepõe-se ao sobrinho, revelando-se, mesmo 
morto, mais forte e incólume às críticas do que ele, a despeito de sua 
autoridade discursiva. Vale lembrar que, também em vida do tio, 
Eduardo sentia-se vigiado, em decorrência dos sentimentos de culpa 
e medo que experimentava em momentos de intimidade com Lúcia: 
“O diabo é que em todo o canto eu via os olhos de Frederico. Olhos 
gastos, vermelhos de tanto fogo de fornalha” (p.44).

O término de Eduardo é, portanto, marcado pela pobreza, soli-
dão e humilhação, sintomas que, se opondo a seus anseios e expec-
tativas iniciais, configuram seu fracasso. Nesse momento, cria-se 
um efeito irônico pela distância entre as aspirações da personagem, 
devido ao sentimento de continuidade aristocrática e o desejo de 
envelhecer integrando uma elite social, e o final efetivo de sua traje-
tória, desprovido de qualquer mérito ou grandeza:

Agora estou no fim. A usina morreu no princípio do verão. 
[...] Saio destes ermos de bolso vazio. [...] Não adiantou nada meu 
vozeirão de arrebentar cristaleira. Ontem, rente ao espelho, fiz um 
exame de minha pessoa. Eu era um anão de gente, capaz de caber 
num dedal. Mãos vazias, murchas. Se morresse agora embarcaria 
como um joão-ninguém. Nem os santos eu tenho mais, que o gosto 
deles perdi faz muito tempo. Às vezes, cuido ouvir o riso encardido 
de Frederico. Estou barbado mais que um barão. Uma tarde dessas, 
estando eu na varanda, um moleque passou e gritou:

– Olha o maluco! Tem doido lá em cima.
[...] Levo na mala os rabiscos que escureci nas noites de São Marti-
nho. (p.129-30)

O narrador, agora no último capítulo, atribui a si mesmo a ima-
gem da pequenez; percebe a inutilidade de seus modos arrogantes; 
pela pobreza em que se encontra, julga-se sem valor; sente-se aban-
donado pelos santos e atormentado pela lembrança de Frederico; 
com a barba grande que em nada remete à altivez dos antigos barões, 
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mas sim seu processo de degeneração, tolera calado demonstrações 
de desrespeito e humilhação dos que o cercam. Essa cena, aliás, 
lembra muito a situação enfrentada pelo Capitão Vitorino Carneiro 
da Cunha, personagem de Fogo Morto (publicado em 1943), de José 
Lins do Rego, com a diferença de que este, assim como Ponciano, 
conquista a empatia do leitor. Após o reconhecimento da situação 
em que se encontra, Eduardo, um tanto digressiva e caoticamente, 
comenta fatos do passado, o estado de outras pessoas no presente e 
os planos para o futuro:

Amanhã embarco para o mundo. [...] Nem sei em que oco anda 
padre Hugo. Procuro os santos e eles não aparecem. Mais de uma 
vez ouvi passos nos corredores e na sala de visitas. O vento no São 
Martinho é astucioso. Faz da noite o que bem quer. Detesto pio de 
coruja. Bem que eu podia ter um nome comprido: Visconde Eduar-
do Noronha de Sá Álvares Meneses. (p.126-7)

Estas e outras informações são dispostas um tanto aleatoriamen-
te, como que acompanhando o fluxo de raciocínio do narrador, que 
está então confuso e se vê incapaz de realizar com clareza um balanço 
de sua vida e traçar um projeto para o futuro. Eduardo menciona, 
entre outros planos, a obtenção de um emprego – “O Dr. Abelha Fi-
gueiredo, que ajudei a subir na política, diz que vai arranjar para mim 
um posto de quinhentos réis por mês numa repartição do governo” 
(p.126, grifo nosso) – e uma aliança conjugal – “Entro no uso e no go-
zo de Naninha de Sousa. São duzentos pacotes que a menina traz por 
entre flores de laranjeira. Não preciso mais de usina, de Fredericos 
que trabalhem para mim” (p.127). O leitor, porém, percebe que esse 
futuro desejado, apesar de possível, é ainda incerto. Isto porque, com 
relação ao casamento, por exemplo, seu plano já quase fracassara an-
teriormente, quando Naninha, moça apaixonada por ele e provenien-
te de família abastada, avisa-o de que seu pai já se opunha ao enlace 
pela demora do pretendente em se manifestar conclusivamente.

A verdade é que, pelo distanciamento do autor fictício em relação 
ao narrador, o leitor compreende que o destino de Eduardo, apesar 
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de suas convicções, é agora instável. Em todo o caso, ainda na melhor 
das hipóteses, se terminasse conforme planeja, poder-se-ia supor 
uma vida medíocre, utilitária e parasitária, uma vez que já revelara 
ser indiferente aos sentimentos de Naninha e via com desprezo o 
emprego público. Com isso, entende-se que a submissão a essas 
circunstâncias só se deve a interesse, conveniência e falta de opções 
mais vantajosas. Portanto, do mesmo modo que pretende parasitar 
o governo, conta com os lucros que, na metonímia dos “duzentos 
pacotes”, o casamento por conveniência com Naninha poderia lhe 
render. E seria esse o “nobre” final da vida de Eduardo.

Como é possível constatar, Olha para o céu, Frederico! apresenta 
muitos pontos de contato com O coronel e o lobisomem. Há, entre as 
obras, semelhanças em relação ao gênero, ao universo temático, à 
localização espaço-temporal das histórias, ao tipo de foco narrativo, 
à caracterização das personagens, aos detalhes do enredo e, ainda, ao 
estilo. Sobre este último item – até o momento não comentado, mas 
talvez perceptível pela transcrição de trechos do romance –, frise-
-se que há marcas evidentes de uma proximidade estilística entre as 
obras, principalmente pela utilização de expressões e neologismos 
do romance de estreia, como “poucocasista”, “a bem dizer”, “labu-
tas dos travesseiros”, “pensão de porta aberta”, que conferem certo 
grau de humor à narrativa e assinalam o estilo bastante peculiar da 
prosa do autor. Por esses fatores, torna-se inegável a existência de 
certa permanência temática e mesmo formal entre uma obra e outra, 
permitindo-se visualizar uma linha que as une no interior do projeto 
estético do autor.

Se os pontos de contato entre as obras de José Cândido lhes ga-
rantem o reconhecimento de uma continuidade, as similaridades, 
contudo, não são tão profundas que permitam aos romances serem 
equiparados em todas as suas dimensões. E, como o interesse é 
definir o que representa o romance O coronel e o lobisomem em sua 
especificidade, no interior da produção carvalhiana e, por extensão, 
no panorama da literatura brasileira, faz-se necessário procurar, para 
além das semelhanças, os pontos de divergência entre esse livro e 
aquele que o antecedeu em longa data. Nesse sentido, pode-se notar 
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que, apesar das proximidades, houve no romance de 1964 um apri-
moramento ou, pelo menos, uma transformação relativa a muitas 
das categorias mencionadas, que resultaram na composição de um 
romance de maior tensão e refinamento estético. Sem pretender rea-
lizar, por ora, uma análise do romance O coronel e o lobisomem, o que 
se fará no último capítulo deste trabalho, pode-se ao menos antecipar 
algumas constatações sobre as dissociações mais evidentes tendo-se 
em vista, principalmente, o cotejo da obra com o livro de estreia.

No plano das personagens, por exemplo, Eduardo e Ponciano 
contrastam em pontos cruciais de suas caracterizações, sobretudo 
quanto aos valores morais, o que altera profundamente a intensidade 
dos dramas por eles vividos e as saídas que lhes são possíveis. Apesar 
de ambos serem representantes de uma elite agrária e se depararem 
com conflitos econômicos, sociais e culturais bastante semelhantes 
em suas trajetórias, Eduardo é altamente mesquinho e despótico em 
relação àqueles que lhe são inferiores socialmente, enquanto Poncia-
no é generoso e solidário com os mais humildes e indefesos, promo-
vendo identificação e empatia por parte do leitor. Se Eduardo, em 
certo momento, manda surrar um menino que anda lhe roubando 
frutas da propriedade, Ponciano salva de qualquer punição um ra-
paz que fora encarregado de lhe matar, por se apiedar das condições 
de miséria que levaram o garoto a aceitar o trabalho oferecido por um 
homem poderoso e do qual o garoto dependia.

Sobre isso, convém aclarar que os diferentes critérios por que os 
narradores definem as ideias de grandiosidade ou pequenez, recor-
rentes para julgarem a si e aos outros, revelam também o distancia-
mento existente entre seus valores morais. Para Eduardo, as ideias 
de pequenez e grandeza são aplicadas em vista das posses e da osten-
tação do status social das pessoas, de modo que a pequenez, para ele, 
está associada à pobreza, à simplicidade, à humildade e ao trabalho, 
e a grandeza, à riqueza e à demonstração de poder e autoridade. Já 
para Ponciano, as noções de pequenez e grandeza baseiam-se nos va-
lores de justiça ou injustiça em que acredita, e que corresponderiam 
à índole das pessoas. Com isso, pode-se notar, inclusive, que a exal-
tação da sua imagem e sua autoassociação a elementos de grandeza 
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(Ponciano se descreve como homem alto, robusto, de barba grande 
e voz grossa) decorrem menos de uma superioridade e vaidade gra-
tuitas e mais dos valores que demonstra possuir: para Ponciano, a 
grandeza do porte físico deve estar associada ao valor do caráter. Um 
exemplo que pode ilustrar essa constatação encontra-se no seguinte 
trecho em que o herói, tentando fazer justiça, tal como um coronel 
quixotesco,26 condena a covardia da atitude de Pedro Braga, perso-
nagem que batera em uma criança:

– Então, vosmecê, com esse calibre todo, é o tal de Pedro Braga, 
judiador dos pobrinhos dos currais?

E dedo apontado para os seus avantajados de tamanho, com 
cara de nojo, fiz ver o grandalhão que foi um desperdício de Nosso 
Senhor Jesus Cristo botar em cima das suas botinas uma grandezona 
assim de dois metros. É que o povo do céu queria fazer dele uma 
palmeirona, coisa de brigar contra o vento brabo e o corisco ardiloso, 
mas que ele, pelos seus procedidos, tinha deitado tudo a perder, 
estragado tão bela obra da nascença:

– A bem dizer, vosmecê encolheu como chita ordinária. É um 
toquinho de gente, seu Pedro Braga. Vosmecê virou anão, Seu Pedro 
Braga. (Carvalho, 1983, p.145)

O fato de Ponciano frequentemente engrandecer-se e tentar 
mostrar certa superioridade não prejudica sua própria imagem; 
antes de ser uma atitude de arrogância e soberba, como ocorre na 
personagem Eduardo, ela acaba por revelar os valores que Ponciano 
possui e toma como ideal.

Assim, ao final das narrativas, enquanto Eduardo, apesar da 
ruína, ainda entrevê um caminho possível (o emprego público e o 
casamento por conveniência) – saída medíocre, mas por isso mesmo 
em sintonia com seu caráter –, a Ponciano, como espécie de herói 
trágico em sua grandiosidade, resta a morte, dada sua inadaptação 

 26 O tema do quixotesco em O coronel e o lobisomem e em Fogo morto foi ampla-
mente abordado na tese de Eunice Prudenciano de Souza (2010).
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aos valores de um novo tempo. Porém, sua história não acaba aí – e 
talvez nisso resida o principal motivo do distanciamento entre as 
obras: Ponciano refaz-se num mundo fantasioso do além-túmulo, 
um mundo mágico, tal como o universo (imaginário?) em que, em 
vida, transcorriam suas aventuras.

O “término” da trajetória de Ponciano contribui para a cons-
trução de uma dimensão insólita ao romance, uma vez que o herói 
narra sua própria experiência de morte (e de pós-morte), mesmo 
sem dela ter plena consciência. Assim, depois de sentir uma forte dor 
no peito, então num plano do além-vida, Ponciano se encontra com 
conhecidos seus já falecidos, que estão com asas de anjos, e ele, livre 
de todas as suas aflições anteriores, também como um ser mágico 
emanando luz, montado em uma “mulinha de guerra” (“prenda” de 
São Jorge, santo de sua devoção), sai em disparada no encalço do de-
mônio, pois “ia travar luta mortal contra o pai de todas as maldades” 
(Carvalho, 1983, p.304).

Esse final, revelador das circunstâncias em que se constrói o dis-
curso do narrador, não garante por si só toda a atmosfera mágica do 
romance. Nesse sentido, dentre as peculiaridades desse romance que 
o afastam da obra de estreia, a mais notável apresenta-se já no título, 
dada sua importância no conjunto da narrativa: trata-se da presença 
do lobisomem enquanto representante de um universo lendário que 
permeará o relato do coronel Ponciano. Junto dele, surgem ainda 
outros seres do repertório mitológico universal e brasileiro, como 
a sereia e o ururau, aparecendo em meio ao “sertão” fluminense ou 
aos “ermos”, expressões frequentemente utilizadas para designar 
a espacialidade rural da história. Além desses componentes folcló-
ricos relacionados ao misticismo popular e à tradição da narrativa 
oral, Ponciano relata também aparições de fantasmas de sua família, 
como a de seu avô Simeão. Afora episódios dessa natureza, mesmo 
o galo Vermelhinho, o “Pé de Pilão”, adquire contornos fantasiosos 
em vista de suas habilidades, força e façanhas que ultrapassam os 
limites de uma realidade convencional ou possível.

Por esses aspectos, verifica-se no romance O coronel e o lobi-
somem uma sensível ruptura com o tipo de representação realista 
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existente em Olha para o céu, Frederico!. Nesse romance de estreia, o 
que mais se aproxima de uma dimensão não realista são as imagens 
construídas pela imaginação infantil do amedrontado Eduardo, bem 
como suas crenças ligadas ao catolicismo, sendo que estas, evocadas 
também pelo título, enfraquecem-se com sua trajetória de declínio.27 
A figura do lobisomem chega a ser mencionada nesse primeiro 
romance, mas de modo passageiro, como um mero detalhe de uma 
narrativa secundária, parte de uma história (um dos “causos”) que 
Frederico gostava de contar sobre os atos de valentia de seu sogro. 
Assim, apesar de se anunciarem, são escassos, esparsos e de pouca 
relevância esses elementos que, no primeiro romance do autor, po-
dem ser associados a uma realidade extraordinária. Desse modo, pa-
rece viável afirmar, em consonância com as relações já estabelecidas 
pela crítica e aqui mencionadas, que o romance de 1939 se mantém 
próximo à produção regionalista dos anos 1930 por aderir a um pa-
radigma de representação realista característico da tendência, que, 
não por acaso, também foi chamada de “neorrealismo” (Bosi, 1974, 
p.479). O livro de 1964, por sua vez, a despeito das semelhanças que 
guarda em relação ao de 1939, em especial pela manutenção da mes-
ma ambientação rural e do caráter central de muitos dos conflitos a 
ela inerentes, dele se afastaria e, por extensão, da estética dos anos 
1930, não apenas por sua localização temporal, mas principalmente 
pela incorporação de uma dimensão insólita à narrativa.

Estaria nisto, então, a razão de escritores e críticos afirmarem que 
o romance O coronel e o lobisomem foi capaz de renovar o regiona-
lismo literário brasileiro? Ou seria essa renovação, promovida pelo 
romance, uma ruptura definitiva com a vertente regionalista? Ou 
ainda, levando a especulação ao extremo, o regionalismo nunca teria 
existido e seria um equívoco ou anacronismo da crítica utilizá-lo 

 27 A inclinação religiosa de Eduardo na infância e adolescência deve-se, na nar-
rativa, ao fato de ter estudado sob a orientação de padres, que lhe ensinavam 
“as letras” por meio das hagiografias; daí, então, seu encantamento pela vida 
dos santos católicos. José Aderaldo Castello (1999, p.327), ao tratar de outro 
romance da década de 1930, lembra que era comum, ainda nesse período, o 
ensino particular estar subordinado a ordens religiosas.
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para pensar a obra de José Cândido? Admitindo-se a pertinência do 
conceito, como falar em regionalismo para tratar de uma obra que 
surge após o aparecimento da prosa de Guimarães Rosa, lembrada 
pela superação do regional? Antes de apresentar uma proposta para a 
resolução – ainda que parcial – dessas questões, certamente relevan-
tes para se pensar o caminho da prosa ficcional brasileira em meados 
do século XX, convém recuperar o modo como a fortuna crítica de 
José Cândido lidou com esses impasses. Nessa linha de raciocínio, 
convém, portanto, traçar um panorama que demonstre como a crí-
tica situou a obra do campista no cenário literário, se e como abordou 
a possível inovação/superação de tendências e a que exatamente a 
atribuiu (ao insólito, à linguagem, à superação do regionalismo?). 
Partindo das leituras críticas da obra, problematizando-as, amplian-
do-as e atualizando-as, espera-se, ao final, propor uma abordagem 
ao menos renovada do romance de José Cândido de Carvalho, capaz 
de iluminá-lo e, com isso, esclarecer também as nuances que confe-
rem ao momento estético no qual se inscreve.
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