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2  
o lobisomem nAs veredAs dA 

literAturA regionAlistA brAsileirA: 
impAsses dA fortunA críticA de  

O cOrOnel e O lObisOmem

Em vez de iniciar esse percurso pela fortuna crítica de maneira 
cronológica, começando pelas resenhas de jornais da época, parece 
conveniente e mais produtivo primeiro se perguntar: o que leria so-
bre o romance O coronel e o lobisomem quem hoje consultasse obras 
de referência da historiografia literária brasileira?

Uma breve consulta a publicações dessa natureza evidencia o 
pouco espaço concedido aos comentários sobre a produção de José 
Cândido de Carvalho, que aparecem geralmente ofuscados pelas 
análises de obras de autores paradigmáticos do período, como Gui-
marães Rosa e Clarice Lispector. De modo geral, essa é a tendência 
das historiografias tradicionais, como se verifica nos seguintes li-
vros: volumes V e VI da coleção A literatura no Brasil, organizada por 
Afrânio Coutinho (1997), História concisa da literatura brasileira, 
de Alfredo Bosi (1974), História da literatura brasileira, de Nelson 
Werneck Sodré (1982) e o volume II de A literatura brasileira: origens 
e unidade (1500-1960), de José Aderaldo Castello (1999). A exceção 
encontra-se na publicação recentemente ampliada de História da 
literatura brasileira: da Carta de Caminha aos contemporâneos, de 
Carlos Nejar (2011), em decorrência da estrutura da obra, que conta 
com um texto ensaístico para cada autor.
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Na sequência, após discutir a posição do romance na historio-
grafia literária, será o momento de apresentar e comentar algumas 
leituras críticas da obra. Trata-se dos estudos de José Hildebrando 
Dacanal (1970), Regina Zilberman (1977) e Zilá Bernd (1998). 
Esses trabalhos foram selecionados em vista da verticalidade que 
demonstram em relação aos eixos de investigação aqui propostos, a 
saber, a possível inscrição do romance na tradição regionalista da li-
teratura brasileira e a presença do insólito na narrativa. Desse modo, 
partindo dos resultados já alcançados, mas também os ampliando 
com a problematização dessas perspectivas e com a observação de 
questões ainda em suspenso tanto pela crítica quanto pela historio-
grafia literárias, será proposto um novo caminho de leitura para o 
romance de José Cândido de Carvalho.

O lugar de O coronel e o lobisomem segundo a 
historiografia literária

No quinto e penúltimo volume de A literatura no Brasil, Ivo 
Barbieri (1997) assina o texto “Situação e perspectivas”, que cons-
titui o sexto tópico do capítulo “O modernismo na ficção”. Nesse 
texto, o crítico realiza uma breve apresentação de vários ficcionistas 
das décadas de 1950 e 1960. José Cândido de Carvalho é o primeiro 
escritor abordado, ao que seguem os nomes de Herberto Sales, Mário 
Palmério, Bernardo Élis, entre outros autores. Saliente-se que as apre-
sentações das obras de Guimarães Rosa e Clarice Lispector aparecem 
juntas na distribuição do livro, no tópico “Instrumentalismo”, exata-
mente anterior ao de Barbieri, e essas análises – extensas – são assina-
das, respectivamente, por Franklin de Oliveira e Luiz Costa Lima.

Ivo Barbieri (1997, p.560) inicia suas considerações identifican-
do a existência de três “núcleos aglutinadores” ou “linhagens” na 
ficção do referido período: o primeiro seria composto por roman-
ces documentários, de testemunho e crítica social; o segundo, por 
obras intimistas, voltadas aos “subterrâneos da consciência”; e o 
terceiro, por obras que trabalham com as possibilidades da língua, 
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“experimentando novas técnicas e novos meios de expressão”. Na se-
quência, situando José Cândido no primeiro grupo, o crítico afirma:

Por força da tradição literária, instaurada nos períodos românti-
co, realista, naturalista e intensificada no Modernismo, é sob o signo 
da representação de áreas regionalmente marcadas que se inscreve 
grande parte dos prosadores contemporâneos. É grande a família 
dos que se celebrizaram contando a saga rude dum Brasil primitivo, 
semibárbaro, feudal. Nesses, o romance e o conto fizeram-se veículo 
de análise e crítica social, a linguagem diversificou-se com o aprovei-
tamento dos falares regionais, mas a arte de narrar guardou as marcas 
da tradição. Enquadram-se nessa tendência, entre outros, José Cân-
dido de Carvalho, Herberto Sales e Mário Palmério. (Barbieri, 1997, 
p.560-1, grifo nosso)

Pelo excerto transcrito, verifica-se que o crítico toma José Cân-
dido e os demais autores mencionados como continuadores de uma 
tradição literária que teria percorrido vários períodos estéticos, 
desde o Romantismo, e cuja base seria a “representação de áreas re-
gionalmente marcadas”. Essa “tradição literária”, não propriamente 
nominada pelo autor, parece corresponder, por sua caracterização, 
a uma concepção de regionalismo em sentido amplo, como uma 
tendência que se manifesta em diferentes momentos da literatura 
nacional, conforme propõe Araújo (2008, p.119): “Pode-se abor-
dar a tradição regionalista como uma das dominantes construtivas 
do romance romântico brasileiro, da mesma forma que se pode 
recorrer a ela para compreender momentos decisivos da moderna 
literatura brasileira, de modo a promover releituras da permanência 
dessa tradição no sistema literário”. Retornando às considerações de 
Barbieri, o grupo de “prosadores contemporâneos”, herdeiros dessa 
tradição literária “anônima”, apresentaria uma obra marcada pela 
crítica social, no plano ideológico, e pelo aproveitamento de falares 
regionais, no plano linguístico.

Sobre a obra de José Cândido, especificamente na imediata 
continuação do trecho citado, Barbieri (1997, p.561) afirma: “Olha 
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para o céu, Frederico (1939) e O coronel e o lobisomem (1964) de José 
Cândido de Carvalho (1914) ilustram bem o epigonismo de 1930”. 
Ora, essa homogeneização das obras não se sustenta, tanto em vista 
das diferenças – aqui apresentadas – existentes entre elas, quanto 
também das opiniões daqueles que visualizaram, no surgimento 
do livro de 1964, uma renovação do regionalismo, em específico 
(Queirós, 1983), ou uma nova dimensão ao romance brasileiro, em 
geral (Martins, 1970). Assim, o crítico, ao inscrever José Cândido 
de Carvalho entre os autores das décadas de 1950 e 1960, promove a 
indistinção entre seus dois romances, anulando suas peculiaridades e 
associando, ambos, ao período de 1930. O que se verifica, portanto, 
é a tentativa de aproximar as obras do autor, desconsiderando a dis-
tância temporal que as separa e, principalmente, homogeneizando-
-as em seus traços constitutivos como se ambas correspondessem a 
uma mesma faceta da prosa de cunho regional.

Embora a associação, feita por Barbieri, entre o primeiro roman-
ce de José Cândido e o regionalismo dos anos 1930 seja oportuna e 
mesmo elucidativa para a compreensão de aspectos temáticos e for-
mais da configuração da obra, conforme já demonstrou Luís Bueno 
(2006), o mesmo não se pode afirmar quanto à vinculação que faz do 
romance de 1964 a esse momento da prosa ficcional que lhe antecede 
em pelo menos três décadas. Se mesmo em Olha para o céu, Frede-
rico!, obra derradeira dos anos 1930, pode-se reconhecer, por seu 
tom às vezes irônico e humorístico, certo distanciamento da serie-
dade das obras regionalistas mais representativas da década – o que 
permitiria pensar em um investimento do autor na diferenciação de 
seu trabalho –, em O coronel e o lobisomem, romance encarado como 
renovador da tendência, essa distância, que não é apenas temporal, 
acentua-se; entre outras razões, como se constatou, pela adesão de 
um novo paradigma de representação, não mais pautado na inclina-
ção mimético-realista característica da prosa dos anos 1930.

Interessante nesse ponto é notar que tal perspectiva de Barbieri, 
a respeito da prosa de José Cândido, se contrapõe à apresentada no 
sexto volume dessa mesma coleção que, dirigida por Afrânio Cou-
tinho, reúne textos de diferentes autores. Diante disso, faz-se agora 
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uma breve digressão antes de se retornar às considerações de Ivo 
Barbieri. Nesse sexto volume da coleção, o crítico e ficcionista Assis 
Brasil (1997) assina o capítulo “A nova literatura brasileira”, um 
dos que compõem a conclusão da obra. Nesse capítulo, ao tratar do 
romance brasileiro posterior ao ano de 1956, o crítico menciona um 
grande número de escritores. José Cândido de Carvalho é o segundo 
deles, aparecendo logo depois de Herberto Sales, a quem o autor 
o compara. Na perspectiva de Assis Brasil (1997, p.248), “Deve-
-se desligar Herberto Sales do chamado Romance do Nordeste 
[...]. Ligado por certas contingências ao que os críticos chamam de 
‘regionalismo’, os romances de Herberto Sales, no entanto, podem 
ser apreciados sem esta visão estrábica e limitada da década de 30”. 
Para justificar essa opinião, o crítico afirma que, embora Sales apre-
sente as “constantes da escola”, já não seria possível situá-lo entre 
os romancistas de 1930 despreocupados com o plano da forma, “da 
criação”, e voltados apenas a suas “cogitações parassociais ou parai-
deológicas” – ressalva feita apenas a Graciliano Ramos. Na conti-
nuação, Assis Brasil apresenta José Cândido sob esse mesmo juízo:

Neste mesmo plano de concepção, vale a pena citar José Cândido 
de Carvalho: O coronel e o lobisomem (1964) – a rica experiência de 
linguagem, “o retrato do Brasil” interiorano, sem aproximações a 
escolas ou preconceitos literários. O interesse de renovação da prosa 
de José Cândido de Carvalho o credencia a prosseguir com os novos, 
em busca de maior projeção do romance brasileiro. (Brasil, 1997, 
p.248, grifos nossos)

Desse modo, pela comparação dos dois únicos momentos em 
que José Cândido de Carvalho é mencionado na coleção, percebe-
-se que se falou pouco sobre o autor e, mesmo assim, com pouco 
acordo entre as visões: enquanto Ivo Barbieri equipara ambos os 
romances do escritor dizendo que “ilustram bem o epigonismo de 
30”, Assis Brasil, aproximando-o da prosa de Herberto Sales, rejeita 
qualquer vinculação de seu romance de 1964 “a escolas ou precon-
ceitos literários”, ou seja, ao regionalismo de 1930. Embora Assis 
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Brasil desassocie O coronel e o lobisomem dessa tendência que, como 
o próprio crítico afirma na avaliação de Sales, estaria voltada às preo-
cupações “parassociais ou paraideológicas”, reconhece no romance 
carvalhiano – ainda que entre aspas – “‘o retrato do Brasil’ interio-
rano”. A ideia de “escola ou preconceito”, mencionada pelo crítico, 
pode explicar muito dessa postura da crítica em resistir à utilização 
do termo regionalismo, ainda que para isso suas avaliações beirem à 
contradição. Logo, constata-se um impasse na opinião desses críti-
cos quando comparados entre si e, no caso do último, o problema se 
anuncia mesmo internamente a suas ponderações.

De volta aos comentários de Ivo Barbieri (1997), o crítico aproxi-
ma, então, a prosa de O coronel e o lobisomem dos seguintes autores: 
de José Lins do Rego, pela semelhança da caracterização do coronel 
Ponciano em relação ao capitão Vitorino, de Fogo Morto; de Graci-
liano Ramos, pela “força do estilo”, e de Guimarães Rosa, de cuja 
prosa o campista captaria “ressonâncias”, “sem contudo se aproxi-
mar da ousadia inventiva e arquitetônica de Grande sertão: veredas”. 
E, para finalizar o único e longo parágrafo em que tratou dos dois 
romances do autor – além de outros prosadores –, Barbieri assevera:

O coronel e o lobisomem padece de sensível desequilíbrio estrutu-
ral. De início, o autor liga episodicamente os capítulos, tecidos com 
as valentias de que o personagem narrador “tem honra e faz alarde”. 
Da metade para a frente, encaminha organicamente a narrativa, 
mas sem o mesmo interesse dos episódios iniciais. Em consequência 
desta quebra, o Coronel Ponciano, que se heroicizara pela própria 
loquacidade, apequena-se e se esvai. (Barbieri, 1997, p.561)

Observe-se a linha de raciocínio: o “desequilíbrio estrutural” de 
que padece a obra, na visão do crítico, estaria no fato de a narrativa 
começar com os feitos heroicos de Ponciano e se encaminhar “or-
ganicamente” (o que só paradoxalmente resultaria ainda em uma 
“quebra”) à perda do interesse por esses mesmos episódios iniciais. O 
grave problema estrutural de que sofre o romance consistiria, assim, 
na “des-heroicização” de Ponciano, que “apequena-se e se esvai”. 
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Aos que conhecem o romance, não parece necessário explicar o gran-
de equívoco dessa leitura, mas, por ser um texto que compõe uma 
obra de referência à historiografia literária brasileira e, certamente, 
um dos primeiros a que um leitor em formação poderia recorrer para 
buscar maiores informações e formar um juízo sobre a produção de 
José Cândido, mostra-se oportuno desfazer qualquer ambiguidade.

Aquilo que essa leitura aponta como razão para um suposto de-
sequilíbrio estrutural do romance O coronel e o lobisomem consiste, 
justamente, na explicação de um de seus maiores méritos compo-
sicionais: a crescente tensão da narrativa, decorrente da degradação 
de um herói, cujo drama frente à ameaça representada pelo mundo 
alcança tal tragicidade que sequer pode ser resolvido no plano da 
realidade, exigindo, assim, da obra, uma saída formal só encontrada 
em uma dimensão, por assim dizer, mágica. A diminuição gradativa 
da força do herói consolida-se, de fato, mais claramente a partir da 
metade da narrativa que, não por acaso, é quando Ponciano começa 
a fixar-se no ambiente urbano, deparando-se cada vez mais com sua 
impotência e desajuste frente aos valores de um novo tempo.

Logo, o que o crítico compreende como um momento de “que-
bra” da continuidade dos feitos heroicos da personagem correspon-
de exatamente ao momento em que o declínio de Ponciano torna-se 
mais evidente. A tensão instaurada na narrativa é levada ao ápice em 
seu final e o protagonista, apenas em outro plano que não o da vida 
e da realidade comum, volta a ser – ou, mesmo, passa a ser – um he-
rói grandioso e destemido, com coragem suficiente para se dispor a 
enfrentar o responsável por todo o sofrimento do mundo. Para ir um 
pouco além, sem, contudo, pretender antecipar a análise da questão, 
pode-se dizer que o fenômeno compreendido pelo crítico como 
uma falha estrutural da narrativa poderia inclusive ser válido para 
associá-lo, considerando-se um esquema proposto por Alfredo Bosi 
(1974, p.440), aos “romances de tensão transfigurada”, nos quais o 
conflito entre o herói e o mundo só alcançam solução pela “transmu-
tação mítica ou metafísica da realidade”.

Embora essa associação mostre-se possível em vista da composi-
ção do romance de José Cândido, Bosi ilustra esse grupo apenas com 
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as obras de Guimarães Rosa e Clarice Lispector, definidas como as 
“experiências mais radicais” do gênero. A menção a José Cândido 
de Carvalho, em História concisa da literatura brasileira, se realiza no 
mesmo capítulo geral em que se faz essa reflexão, mais precisamente 
no subtítulo “Permanência e transformação do regionalismo”. Nes-
sa parte, depois de arrolar inúmeras obras lançadas entre princípio 
da década de 1930 e final da década de 1960, relacionadas de algum 
modo à “corrente da ‘literatura social’”, é no último parágrafo que 
se encontra o comentário sobre o romance O coronel e o lobisomem. 
Frise-se que, nesse tópico, enquanto o crítico apenas menciona e 
pouco comenta as obras de outros ficcionistas (trata-se de uma his-
tória concisa, como já explica o título), o romance de José Cândido 
é o único ao qual concede um parágrafo todo – e, justamente, o que 
antecede o tópico destinado a Guimarães Rosa:

Menção à parte merece José Cândido de Carvalho que conse-
guiu, em O Coronel e o Lobisomem (1964), captar os conflitos e os an-
seios de um homem de mente rústica sem cair na cilada que espreita 
as tentativas desse gênero, isto é, sem enrijecer a sua personagem no 
puro tipo, o que, aliás, lhe seria fácil realizar com brilho, dados os 
pendores do ficcionista para explorar o ridículo das suas criaturas. 
Releva ainda notar a justeza expressiva da sua linguagem verdadei-
ramente clássica sem deixar de ser moderna. (Bosi, 1974, p.481)

O crítico, portanto, chama a atenção para a linguagem do ro-
mance, clássica e moderna a um só tempo, e para a capacidade do 
autor em captar os conflitos de “um homem de mente rústica”, sem, 
com isso, torná-lo um tipo, ou seja, uma personagem desprovida de 
profundidade psicológica. O relevo à dimensão psicológica da per-
sonagem e à importância do conflito do herói com seu meio também 
aparecem na única outra referência que Bosi faz a José Cândido – ao 
falar do enfraquecimento do “veio neorrealista da prosa regional” e 
da permanência de uma ficção intimista, a partir dos anos 1950:
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Escritores de invulgar penetração psicológica, como Lígia Fagun-
des Telles, Antônio Olavo Pereira, Aníbal Machado, José Cândido 
de Carvalho, Fernando Sabino, Josué Montelo, Dalton Trevisan, 
Autran Dourado, Otto Lara Resende, Adonias Filho, Ricardo Ra-
mos, Carlos Heitor Cony e Dionélio Machado têm escavado os con-
flitos do homem em sociedade, cobrindo com seus contos e romances 
de personagem a gama de sentimentos que a vida moderna suscita no 
âmago da pessoa. E o fluxo psíquico tem sido trabalhado em termos 
de pesquisa no universo da linguagem na prosa realmente nova de 
Clarice Lispector, Maria Alice Barroso, Geraldo Ferraz, Lousada 
Filho e Osman Lins, que percorrem o caminho da experiência for-
mal. (Bosi, 1974, p.435, grifos nossos)

Por sua vez, Nelson Werneck Sodré, o historiador, comunista, 
militar e crítico literário, a quem José Cândido dedicaria O coronel 
e o lobisomem, faz apenas uma única e breve menção ao romance do 
autor em seu livro História da literatura brasileira. Das três grandes 
partes em que essa obra se divide (“Literatura colonial”, “Esboço 
da literatura nacional” e “Literatura nacional”), a referência a José 
Cândido aparece nesta última, especificamente no tópico “A crise 
formalista”, que vem depois de “Modernismo”. Sodré apenas situa 
José Cândido em um quadro amplo e variado de autores da literatura 
da época, escolhidos, aparentemente, de modo um tanto aleatório:

[...] Nessa fase [década de 1930], ainda, começam a aparecer autores 
novos, como Oswaldo Alves; Orígenes Lessa, que passa do jorna-
lismo à ficção, contista e novelista que retrata gente do povo; J. J. 
Veiga, dono de obra singular em nossas letras; Mário Palmério, que 
liberta o regionalismo do pitoresco e fixa os costumes provincianos; 
W. Autran Dourado, escritor seguro de seu mister, dono de uma 
prosa límpida e adequada à pintura das emoções; Bernardo Ellis, 
regionalista sem os cacoetes típicos do gênero; Dalton Trevisan, que 
encabeça extensa lista dos modernos e excelentes contistas brasilei-
ros. Nessa menção a autores e obras tão diversas – entre elas, caberia 
referir a criação original de José Cândido de Carvalho, O coronel e o 
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lobisomem (1964) – fica evidenciada a amplitude atingida pela mo-
derna ficção brasileira. (Sodré, 1982, p.599)

Sobre o romance de José Cândido, a única constatação, por-
tanto, é a de que se trata de uma “criação original”. O silêncio do 
crítico pode se dever a várias razões, como a amizade com o autor 
ou a brevidade geral dos demais comentários. O trecho citado dei-
xa margem para algumas suposições. Nesse sentido, note-se que, 
quando o crítico comenta as obras de Mário Palmério e Bernardo 
Élis, fica a impressão de haver uma indecisão em seu julgamento, 
como se desejasse apontar a faceta regionalista dos autores e, ao mesmo 
tempo, negá-la, como se, na mesma perspectiva de Assis Brasil, fosse 
característica condenável ou empobrecedora às produções: “[...] que 
libera o regionalismo do pitoresco e fixa os costumes provincianos” – a 
associação dessas ideias soa até contraditória; “[...] regionalista, sem 
os cacoetes típicos do gênero” – ou seja, regionalista, mas, sem ser 
regionalista. Por esse raciocínio – talvez incondizente com as reais 
motivações do crítico, mas, pelo menos, coerente em sua base pelo 
próprio texto do autor –, pode-se supor que a falta de maiores de-
talhes sobre o romance de José Cândido decorra dessa dificuldade 
para compreender, definir ou mesmo aceitar essa fase da literatura 
nacional que, ainda fecunda (para o embaraço da crítica), busca seu 
material e essência no aproveitamento da temática rural, mas por 
novos meios de expressão.

O estudioso José Aderaldo Castello, em A literatura brasileira: 
origens e unidade (1500-1960), também procura situar o romance 
de José Cândido de Carvalho. O esquema de periodização da obra 
como um todo se distribui em três grandes momentos: Período 
Colonial (compreendendo os estilos de época do Quintentismo 
ao Pré-Romantismo), Período Nacional-I (do Romantismo ao 
Simbolismo), compondo ambos o volume I, e Período Nacional-II 
(Pré-Modernismo e Modernismo, até a década de 1960), correspon-
dendo ao volume II. As referências a José Cândido encontram-se, 
portanto, neste último volume, que compreende em sua totalidade 
apenas as produções do século XX. José Cândido consta do capítulo 
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XXII da obra, intitulado “Produção literária do Modernismo – ple-
nitude e transformação: 2º) A prosa de ficção – 2. Novas contribui-
ções”. Depois de tratar dos “Romancistas do Nordeste” no capítulo 
anterior (José Américo de Almeida, Rachel de Queiroz, Jorge Ama-
do, José Lins do Rego e Graciliano Ramos), o crítico aborda, em 
“Novas contribuições”, os autores que surgem no panorama fic-
cional entre as décadas de 1930 e 1940: Ciro dos Anjos, Cornélio 
Pena, Otávio de Faria, Érico Veríssimo, Vianna Moog, José Vieira, 
José Cândido de Carvalho, Marques Rebelo, José Geraldo Vieira, 
Dionélio Machado, Lúcio Cardoso, Clarice Lispector e Guimarães 
Rosa. Segundo Castello (1999, v.2, p.323), entre esses escritores ha-
veria “alguns presos a posições regionalistas, outros independentes 
e inovadores, mas todos continuadores de nossa ficção modernista”.

O romance de José Cândido é apresentado, mais uma vez, pouco 
antes da análise da obra de Guimarães Rosa, autor contemplado com 
um tópico isolado em vista do método adotado por Castello, que 
consiste em destacar, em cada um dos capítulos, uma obra ou es-
critor paradigmático do período. Como o critério utilizado pelo his-
toriador baseia-se na disposição cronológica dos autores tendo por 
referência o ano de sua estreia literária, José Cândido, cuja primeira 
publicação reconhecida se deu em 1939, aparece entre o grupo dos 
autores que surgem durante as décadas de 1930 e 1940 e acaba não 
sendo retomado quando o crítico aborda as obras de 1960. Se isso, 
por um lado, não implica, de modo algum, no descrédito do conjun-
to dessa historiografia de Castello – a qual, inclusive, recorrer-se-á 
adiante para embasar a discussão sobre o regionalismo – por outro, 
expõe a certa assincronia a posição de algumas obras. No caso de José 
Cândido, inscrito entre autores da década de 1930 e 1940 pelo lan-
çamento de Olha para o céu, Frederico!, é pelo romance O coronel e o 
lobisomem, lançado apenas vinte e cinco anos depois, que o autor terá 
sua contribuição avaliada por Castello e posta em relação a outros tí-
tulos. Está claro que isso não impede o crítico de habilmente efetuar 
antecipações e recuos para estabelecer paralelos e associações. Mas, 
principalmente, pela recorrência do fato em outras obras, reconhece-
-se uma tendência da historiografia literária em situar O coronel e 
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o lobisomem, romance de 1964, antes da prosa de Guimarães Rosa, 
cuja estreia no conto se deu em 1946, com Sagarana, e no romance, 
em 1956, com Grande sertão: veredas. Ou seja, com isso, o romance 
de José Cândido é retirado de seu contexto (meados de 1960), pos-
terior ao aparecimento da prosa revolucionária de Guimarães Rosa, 
para ser apresentado antes dela. Aderaldo Castello (1999, v.2, p.334) 
situa José Cândido entre os autores da década de 1930 e 1940 – o 
que é pertinente tendo em vista seu critério de seleção –, apesar de 
referir-se ao livro O coronel e o lobisomem para comentar a atuação do 
autor, mencionando o romance de 1939, Olha para o céu, Frederico!, 
apenas em nota de rodapé. Os comentários sobre o livro de 1964 
apresentam-se em um único parágrafo, no qual se apontam vários 
diálogos com a tradição suscitados pela obra:

[...] E ainda José Vieira e José Cândido de Carvalho, autores res-
pectivamente de Vida e Aventura de Pedro Malazarte e O coronel 
e o lobisomem, que exemplificam entre nós reflexos do picaresco, 
com o exagero e a fantasia do narrado, gerando a mentira fabulo-
sa. Contamos, neste sentido, com uma significativa sequência de 
narrativas, seus heróis e anti-heróis: Casos de Romualdo, de Simões 
Lopes Neto, irmão de Histórias de Alexandre, de Graciliano Ramos, 
Macunaíma ao qual se prende, pelo veio da literatura popular em 
verso, a Vida e Aventura de Pedro Malazarte. Com todos eles se 
relacionam O Coronel e o Lobisomem e algumas criações de Jor-
ge Amado, destacadamente A morte e a Morte de Quincas Berro 
D’Água. [...] E, com exceção desta novela de Jorge Amado, a qual 
compõe com Gabriela, Cravo e Canela dois exemplos de destaque, 
os demais citados surgem como projeções da imaginativa recriadora 
da cultura tradicional – contos, cantos, mitos retransmitidos pela 
oralidade, uns originais nossos, outros incorporados e assimilados. 
Em todas elas, por sua vez, a linguagem se faz inconfundível e 
adequada, conforme já se observou a propósito de O Coronel e o 
Lobisomem e, caso à parte, Grande Sertão: Veredas, personificando 
mesmo seus personagens-heróis, autonarradores. Talvez o traço 
em comum seja a oralidade, ao mesmo tempo distinto de um para 

Coronel_e_o_lobisomem__[MIOLO]__Graf_v1.indd   94 12/01/2016   09:36:17



O CORONEL E O LOBISOMEM  95

o outro e graças sobretudo ao ritmo. Regionalismo? Sim, enquanto 
compromisso com a cultura popular brasileira, suas tradições re-
transmitidas oralmente, sem prejuízo, contudo, da universalidade 
do legado assimilado. (Castello, 1999, v.2, p.334-5)

Demonstrando conhecimento da crítica anterior ao retomar ex-
plicitamente considerações de Manuel Cavalcanti Proença (1970), 
José Aderaldo Castello (1999, v.2, p.334) inicia sua apreciação afir-
mando haver no romance de José Cândido “reflexos do picaresco, 
com o exagero e a fantasia do narrado, gerando a mentira fabulosa” 
e, a partir disso, menciona algumas obras que também comporiam 
essa tradição. Esse ponto é significativo por problematizar a hipóte-
se, que se está aqui averiguando, sobre os elementos que contribuem 
para a dimensão insólita do romance. Se os episódios extraordinários 
(no sentido de estarem para além do comum) corresponderem ape-
nas a mentiras contadas por Ponciano, o “invencioneiro e lingua-
rudo” (Carvalho, 1983, p.3), isso poderia desestabilizar a hipótese 
rastreada sobre a existência de uma esfera insólita no romance? Con-
siderando-se o final da narrativa, conforme demonstrado, pode-se 
antecipar que não: ainda que se aceite que as histórias de Ponciano 
apresentam-se como mentiras forjadas no interior de seu discurso, 
e ele, portanto, corresponda a um contador de histórias como o era 
na crônica, isso não abalaria a essência de irrealidade que persiste na 
estrutura macro da obra, dada a condição sobrenatural do narrador 
enquanto “defunto autor”. Esse problema será retomado adiante, 
uma vez que esta é uma resposta apenas parcial à questão que, para 
ser elucidada, demanda uma análise instrumentalizada da obra sob 
tal perspectiva.

Sondando a continuação do raciocínio de Aderaldo Castello 
(1999, v.2, p.335), O coronel e o lobisomem e as demais obras des-
tacadas (com exceção dos livros citados de Jorge Amado) seriam 
“projeções da imaginativa recriadora da cultura tradicional”, re-
lacionada a criações populares de transmissão oral, como contos e 
mitos, oriundos tanto do repertório nacional quanto do estrangeiro 
assimilado. Isto, no caso do romance em questão, pode-se entender 
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que corresponda à incorporação de elementos do universo folclórico 
e das crendices populares, presentes nas figuras híbridas do lobiso-
mem, da sereia e do ururau.

O crítico destaca ainda, aproximando José Cândido a Guimarães 
Rosa, a importância da linguagem “inconfundível e adequada” do 
romance, que tem a capacidade de, como também ocorre em Grande 
sertão: veredas, “personificar” o herói autonarrador. Nesse ponto, 
procurando explicar (utiliza um “talvez”) o denominador comum 
existente entre os autores, o crítico aponta, simplesmente, para a 
possibilidade de ser a “oralidade” de ambos, ainda que reconheça 
diferenças em relação ao “ritmo” de cada um. E, para finalizar, 
como que não convencido da aproximação justificada unicamente 
pelo critério da linguagem – ainda mais quando se está tratando de 
um período todo herdeiro da liberdade linguística conquistada pelos 
modernistas dos anos 1920, que incorporaram à linguagem literária 
os mais diversos falares e coloquialismos oriundos da “oralidade” –, o 
crítico encontra o que sinteticamente pode definir a correlação entre 
os autores, repita-se, tão próximos e tão singulares a um só tempo: 
“Regionalismo? Sim, enquanto compromisso com a cultura popular 
brasileira, suas tradições retransmitidas oralmente, sem prejuízo, 
contudo, da universalidade do legado assimilado” (Castello, 1999, 
v.2, p.335, grifo nosso). Portanto, o estudioso admite a existência de 
uma filiação comum a essas obras das décadas de 1950 e 1960, a que 
chama regionalismo – denominação a que outros críticos se esquivam 
por meio de circunlóquios.1

Finalmente, entre os autores das historiografias literárias men-
cionadas, Carlos Nejar (2011) versa sobre o romance de José Cân-
dido de Carvalho em História da literatura brasileira: da Carta de 
Caminha aos contemporâneos. Nejar, que além de crítico é poeta pre-
miado e de vasta produção, opta por um modo bastante particular 
para apresentar suas considerações sobre José Cândido e os demais 
autores que analisa, pois se utiliza de uma linguagem poética, por 

 1 As implicações do termo na historiografia e crítica literárias brasileiras serão 
discutidas no Capítulo 3.
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vezes ambígua, e de um formato ensaístico despreocupado com o 
periodismo literário. Desse modo, a organização e o projeto do livro 
diferenciam-se essencialmente do teor dos outros estudos aqui apre-
sentados.2 O ensaio sobre José Cândido (o livro possui um tópico pa-
ra cada autor, pois o intuito é valorizar as peculiaridades individuais) 
intitula-se “O coronel e o lobisomem e outras histórias do picaresco e 
assombrado de José Cândido de Carvalho” e apresenta-se no capítu-
lo “Os mágicos da ficção”. Assim, o nome de José Cândido aparece 
ao lado de autores que cultivaram o insólito ficcional: Murilo Ru-
bião, Campos de Carvalho, Lygia Fagundes Telles, Dalton Trevi-
san, Samuel Rawet, Ricardo Ramos, Autran Dourado, José J. Veiga, 
Hilda Hilst, Moacir C. Lopes e Hélio Pólvora. Guimarães Rosa que, 
nas outras historiografias vinha acompanhando (geralmente suce-
dendo) José Cândido, aparece agora em momento bastante anterior 
e junto apenas de Clarice Lispector, no capítulo “Poética do roman-
ce contemporâneo”. A diferente disposição e categorização desses 
autores sugere por si só um pouco do modo peculiar como o crítico 
compreende a dinâmica entre as obras.

Carlos Nejar inicia seu ensaio apresentando dados sobre a vida 
e obra de José Cândido.3 Na sequência, compara o romance de 

 2 Em entrevista, Carlos Nejar (2011) explica a proposta diferenciada de seu livro: 
“A vinculação da literatura a uma visão puramente social tem empobrecido 
certa crítica, entre nós, pois a obra que não se realiza esteticamente, através 
da linguagem, pode valer como panfleto, testemunho, jamais como arte. Não 
permanecerá. O social entrará pela porta dos fundos ou pela despensa, não na 
entrada da casa. Daí a distinção que marca a minha História: não são os gêneros 
que determinam a linguagem, é a linguagem que determinará os gêneros. Feito 
esse introito, por mais problemática que seja a questão do talento individual 
ou do gênio na perspectiva histórica tradicional, é impossível não reconhecê-
-los”. É oportuno esclarecer que as outras historiografias literárias comentadas 
seguem uma metodologia explicitamente díspar desta de Nejar, pois buscam 
compreender a formalização estética das obras tendo em vista as conjunturas 
históricas, sociais e culturais do país.

 3 Verificam-se algumas incorreções quanto às datas apontadas por Carlos Nejar 
(2011, p.780) em relação a José Cândido, mesmo na edição revista da obra. 
Foram localizadas as seguintes ocorrências: o falecimento do autor ocorre em 1º 
de agosto de 1989, não no dia 10 desse mês; o lançamento de Olha para o céu, 
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1939 com o de 1964 para afirmar a superioridade deste. A partir 
disso, focalizando-se em O coronel e o lobisomem, o crítico destaca 
a figura do coronel Ponciano, comparando-o a outros personagens 
da literatura brasileira, a saber, Riobaldo, Fabiano, capitão Rodrigo 
Cambará e Vitorino Carneiro da Cunha. Ao chamar a atenção para 
a linguagem do romance, Nejar afirma (2011, p.781): “Sem lembrar 
ninguém, sem transitar pelo enveredar rosiano, contemporâneo de 
si mesmo, reproduziu a estilizada, astuta e viandante fala do povo”. 
A dissociação entre a linguagem dos dois autores acaba, de qualquer 
modo, por relacioná-los, evidenciando que, embora o crítico não os 
considere parecidos estilisticamente, isto se apresenta como uma 
leitura frequente da obra, pois, do contrário, seria desnecessário 
afirmar-lhes as diferenças. Distinguindo-os, ainda, o crítico (p.783) 
acrescenta que José Cândido não utiliza “os valores simbólicos” 
como Guimarães Rosa e “nem inventa palavras, nem é demiurgo e 
cosmológico. E seu alicerce é irracional, como a representação de to-
do um mundo velho que desaba”. Apesar de afastá-los quanto à lin-
guagem, Nejar (p.783) apontaria, depois, traços da prosa do campista 
que também costumam ser ditos sobre a do mineiro – “a riqueza do 
idioma que se revitaliza de achados, entre arcaísmos, ditos populares 
[...]”, mas na continuação atribui essa linguagem à “malandragem 
do carioca”, como que para desviar a aproximação que o comentário 
poderia suscitar.

A partir daí, o crítico toca em um dos aspectos presentes no título 
do ensaio: o elemento picaresco, que reconhece tanto na personagem, 
quanto em seu criador. Sobre este, afirma: “[José Cândido] como 
todo picaresco, ri-se dos poderosos, ou até da transitoriedade hu-
mana”. E, quanto à personagem, retomando a figura de Ponciano, 
compara-o “ao herói pícaro, com mecanismo de parodização sub-
jacente e ao mesmo tempo de valentia, certa imponente arrogância 
senhorial – peculiar aos coronéis” (p.783). Além de reconhecer em 
Ponciano o herói pícaro, associa-o também ao herói quixotesco e, 

Frederico! data de 1939, não de 1938 e, desse modo, não são 26 anos, conforme 
afirma, mas sim 25 que a separam de O coronel e o lobisomem (1964).
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para tanto, compara-o novamente a Vitorino: enquanto este seria 
o herói quixotesco inclinado ao ridículo, Ponciano corresponderia 
ao quixotesco que raia ao humor, com “gumes de sátira cortante e 
peculiaridades épicas” (p.783). A inclinação ao modelo de Cervan-
tes, pode-se entender, corresponderia ao idealismo de Ponciano, 
enquanto as “peculiaridades épicas” dizem respeito à grandiosidade 
e à tragicidade de que se falou sobre a personagem.

O outro elemento mencionado no título do texto, o assombrado – ca-
ro a essa reflexão por justificar a inclusão do autor entre “Os mágicos 
da ficção” –, aparece no ensaio de Nejar em tom ainda mais poético, 
momento menos empenhado em explicar a dimensão mágica do ro-
mance e mais em sugerir-lhe abordagens e diálogos com os cânones 
do fantástico da literatura ocidental. Essa parte da discussão se inicia 
com as seguintes afirmações: “O sobrenatural se rivaliza com o coti-
diano, o teor do fantástico conduz à fábula” (p.783). Com efeito, as 
ideias de conflito ou de convivência harmônica entre o sobrenatural 
e o cotidiano procuram servir de base para as discussões propostas 
pelas teorias voltadas ao estudo do “fantástico”, em suas diversas 
vertentes. Na perspectiva do autor, portanto, o sobrenatural no 
romance “rivaliza”, ou seja, disputa, concorre, com o cotidiano, de 
modo a conduzir à fábula, termo que pode ter sido usado em alguma 
das seguintes acepções: fábula enquanto “narração de aventuras e 
de fatos (imaginários ou não)” ou, simplesmente, “fato inventado; 
invencionice” (Houaiss, 2009).

Esses sentidos se confirmam na continuação do texto, com a 
alusão às “imagens de faiscantes lances” que o romance suscitaria na 
imaginação do leitor. Corroborando a ideia de que José Cândido, pi-
caresco, ri-se dos poderosos, Nejar faz referência às personagens ca-
ricaturais que se pretendem “eminências”, mas que na verdade não 
o são. E afirma que todo esse mundo “[...] começa e termina na in-
fância. Por ser linguagem”. Em outros termos, o crítico (e agora tam-
bém poeta) aproxima o mundo ficcional carvalhiano, em sua criação 
verbal, ao universo da infância, por ser o período da vida em que a 
imaginação é mais aflorada. Em suma: tudo é criação, invenção, in-
clusive a linguagem da obra: “A infatigada invenção, desinventando 
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o idioma, virando de pernas ao ar e sempre exatíssimo, conduz a 
etapas da imaginação imprevistas” (Nejar, 2011, p.784). Reiterando 
a afirmação de que José Cândido seria um “inventor de linguagem”, 
o crítico (p.781) poeticamente sugere a atuação da invenção sobre o 
idioma que, portanto, é reinventado, mas ainda assim, apesar das 
modificações, conserva-se “exatíssimo”. Nesse ponto, Nejar está 
corroborando uma percepção de Rachel de Queiroz, citada no início 
de seu ensaio, segundo a qual as palavras de José Cândido no ro-
mance, se ainda não existiam, estavam fazendo falta, ou seja, eram 
precisas e justas, “exatíssimas” em seu sentido. Diante de toda essa 
ênfase na criação linguística do autor, soa contraditório o trecho em 
que o próprio Nejar afirma que José Cândido era diferente de Rosa 
porque “nem inventa palavras” (p.783).

De qualquer modo, o crítico continua a enfatizar a importância 
da invenção no romance, agora também em relação ao protagonista, 
de modo que a imaginação geraria um “polo hipnótico” que vai da 
linguagem ao protagonista e vice-versa. E, para encerrar, propõe:

Porque não há linguagem que não ensine a enganar, ou caia em sua 
própria armadilha, ou carisma. Ainda que na picardia, a criação de 
José Cândido confirma a frase de Plotino: “o desejo de ver provoca 
a visão”. E a visão provoca a fantasmagoria. [...] Dostoievski afirma 
que todos saímos debaixo do capote de Gogol. Ampliando esse con-
ceito, o coronel Ponciano e José Cândido saíram debaixo do nariz 
de Gogol. No lado engraçado, com tomadas de nonsense, cinético e 
aventureiro, bárbaro e prepotente, às vezes inofensivo, outras, gro-
tesco, como a classe social decadente que representa. [...] Tudo gira 
em torno de Ponciano, e ele é o mundo. O lobisomem, como o Mefis-
tófeles de Goethe, nasceu para ser vencido. O resto o completa. Ou 
nele se confunde. (p.783-4, grifo nosso)

No trecho destacado, a menção à capacidade da linguagem de 
“ensinar a enganar” e, ao mesmo tempo, tornar-se uma “armadilha” 
que logra quem a enuncia refere-se à figura de Ponciano, como se ele, 
de tanto mentir, passasse a crer nas ilusões criadas. E, de fato, essa é a 
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tônica de muitas passagens da vida cotidiana do herói que, desejando 
se mostrar valente e inabalável, acaba por se tornar cômico, traído 
pelo próprio discurso na tentativa de convencer o leitor, resultado 
do distanciamento entre o narrador e a voz do autor implícito. Com a 
frase de Plotino, Nejar sugere que Ponciano, de tanto desejar “ver”, 
via. Ou seja, está se insinuando que a dimensão mágica do romance 
não passa de uma criação mental de Ponciano, um universo que lhe 
é particular. Logo após evocar o fantástico que marca a literatura de 
Gógol, o crítico-poeta ainda remete à “classe social decadente” que 
o protagonista representa. Com isso, se as análises das dimensões 
insólita e social do romance, na leitura de Nejar, não chegam a se 
conjugar, ao menos também não se excluem. E, no encerramento, 
estabelecendo diálogo também com a obra de Goethe, o autor sugere 
que Ponciano, centro de tudo no romance, assim como Fausto, in-
conformado com suas limitações, precisou buscar na magia o fim de 
suas incertezas, mas, com isso, precisaria também derrotar sua trai-
dora criação, o lobisomem (ou o diabo, a representação do mal, no 
fim da narrativa), tal como o protagonista da peça alemã precisaria 
vencer Mefistófeles e a maldição a que estava condenado.

Vários pontos da argumentação de Carlos Nejar buscam em-
basar-se, ainda que não declaradamente, como o faz José Aderaldo 
Castello, nas reflexões de Manoel Cavalcanti Proença (1970), autor 
do ensaio “Romance definitivo”. Além desse texto, alguns comen-
tários de Nejar deixam ver ainda ecos da análise de Wilson Martins 
(1970) em “Uma obra-prima”. Ambos os ensaios merecem ser 
mencionados ao lado de obras de referência da historiografia literária 
pela relevância que ganharam, como se vê, enquanto norteadores da 
crítica e do público, ao se apresentarem como paratextos do romance 
O coronel e o lobisomem, a partir da 3ª edição da obra, quando, então 
editada pela José Olympio, alcançaria o posto de best-seller.

Nesse sentido, muitos dos intertextos apontados por Aderaldo 
Castello e Carlos Nejar, entre a obra de José Cândido e a de outros 
autores da literatura nacional, já se encontravam no ensaio de Caval-
canti Proença. É desse crítico também o reconhecimento da filiação 
picaresca explorada por ambos os historiadores. Cavalcanti Proença 
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(1970, p.xii) insere Ponciano numa linhagem de personagens que 
resgatam a figura do contador de histórias: “Filiação aos criado-
res de cidades míticas [...] filiação aos ‘queima-campo’, caboclos 
imaginosos da linha de Barão de Munchhausen”. A relação com 
este último, protagonista do livro de Rudolf Erich Raspe (2011), é 
enfatizada pelo crítico pelos “tantos outros casos [de Ponciano], se-
cos e crespos, difíceis de engolir, a não ser meio tonteado com a fala 
narrativa do Coronel” (Proença, 1970, p.xiii). As aventuras do Barão 
de Munchausen são as histórias mirabolantes de um ex-combatente 
de guerra junto ao exército russo que, na velhice, passa a contar seus 
feitos inverossímeis, mas envolventes. Pela narração em primeira 
pessoa, são descritas, numa ambientação rural, lutas com animais fe-
rozes, episódios de caças impossíveis, aparições de seres mágicos etc. 
Com isso, Proença está afirmando, apoiado pelas vozes de Castello e 
Nejar, que o universo insólito de Ponciano constitui-se de invenções 
do narrador, e não de uma “realidade” mágica construída como pos-
sível no interior da narrativa.

Como a figura do contador de histórias encontra também espaço 
na literatura ligada ao meio rural brasileiro, Proença não tarda em 
reconhecer o vínculo e afirmar a importância da literatura regional 
como base e precursora da literatura brasileira. Aponta também, 
nesse sentido, a vinculação de Ponciano com Riobaldo, afirmando 
a equiparação do mérito das obras de ambos. O fator social é outro 
elemento, destacado pelo autor, que também pode ser compreendi-
do na esteira da tradição da literatura regionalista: “[Ponciano] é um 
tipo decadente; não em pessoa, mas porque representa uma estru-
tura agrária sem saída na sua organização social arcaica” (Proença, 
1970, p.xv).

O ensaio de Wilson Martins (1970), por sua vez, publicado pri-
meiramente em jornal (1964, p.2) logo após a estreia do romance, 
aproxima-se da leitura de Proença em alguns pontos, mas dela se 
afasta em outros. Quanto à relação da obra com a tradição da lite-
ratura regionalista, diferentemente de Proença, que aceita a vincu-
lação, Martins mostra-se resistente e intransigente aos romances de 
inclinação social dos anos 1930, aliás, motivo da crítica mordaz que 
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desfere ao livro de estreia de José Cândido. Mesmo reconhecendo 
a “influência inegável de Grande sertão: veredas”, em O coronel e o 
lobisomem, o crítico afirma:

No fundo, O coronel e o lobisomem é um romance urbano, ou, pelo 
menos, civil (no sentido etimológico da palavra), romance psicológico 
como o de Guimarães Rosa é metafísico, os recursos propriamente 
de estilo sendo, em ambos, apenas o veículo apropriado para a inter-
pretação de uma realidade que se desdobra em vários planos verticais 
(e não horizontais, como seria o caso no romance regionalista). 
(Martins, W., 1970, p.xxi-xxii, grifo nosso)

Por essa ponderação, entende-se que Rosa igualmente não seria 
um autor regionalista, pois, na concepção do crítico, o regiona-
lismo corresponderia a “planos horizontais” da realidade, a uma 
realidade rasa, portanto, sem profundidade. Assim, sem aceitar a 
possibilidade de que obras regionalistas tenham “profundidade” 
psicológica, o crítico opta por definir O coronel e o lobisomem como 
um “romance urbano”, “psicológico”. Mas, ao atribuir nuances di-
ferenciadas às definições empregadas aos autores, Wilson Martins 
reconhece o aspecto social da obra de José Cândido:

[...] se a metafísica em Guimarães Rosa é, antes de tudo, psicológica, 
a psicologia, em José Cândido de Carvalho, é, sensivelmente, “social”, 
ou, se quisermos, grupal. Mas, ainda aqui, convém não simplificar 
em excesso: o Coronel é, desde a primeira linha, um excêntrico, ou 
seja, um tipo fora da norma. (p.xxii)

No entanto, o aspecto social do romance é novamente suplantado 
pelo plano psicológico que o crítico, inclusive, usa de argumento pa-
ra reprovar a obra de José Lins do Rego – crítica que já vinha sendo 
insinuada desde o princípio do ensaio, com o ataque ao “romance 
social” dos anos 1930 e seus seguidores:
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[...] José Cândido de Carvalho conseguiu superar a aflitiva incapa-
cidade de José Lins do Rego em criar uma psicologia definida, con-
sistente e sobretudo convincente: o “ciclo da cana-de-açúcar” é obra 
de um primitivo, de um contador oral; já José Cândido de Carvalho, 
em sua fase atual, é o escritor (como Guimarães Rosa), o homem para 
quem a literatura é literatura. (p.xxiii, grifo nosso)

Observe-se, portanto, que, na compreensão do crítico, as noções 
de primitivismo e narrativa oral adquirem conotação claramente 
pejorativa ao serem utilizadas para atacar Lins do Rego. Desse pre-
conceito cosmopolita decorre, obviamente, o fato de não aceitar que 
a obra de José Cândido possa se relacionar à vertente regionalista. 
O trecho final também insinua que, para ele, as obras de inclinação 
social não seriam propriamente literatura.

Como Cavalcanti Proença reconhece a importância da literatura 
regional ao tratar do romance, os críticos nesse ponto se afastam, 
portanto, radicalmente. Apesar dessa dissonância, verifica-se, por ou-
tro lado, a confluência das opiniões dos ensaístas a respeito dos elemen-
tos sobrenaturais do romance. Compreendendo a dimensão insólita da 
narrativa também como uma criação da mente do herói, Wilson Mar-
tins (p.xxi) fala em “combates imaginários” do “velho Quixote” Pon-
ciano e se utiliza da ideia da “loucura criadora e poética” para explicar 
o final da narrativa. Logo, quanto a esse aspecto, sua leitura encontra 
sintonia com a de Proença, bem como com as de Nejar e Castello.

Por ora, dessa excursão pelos juízos encontrados na historiografia 
literária brasileira nos ensaios mencionados que tratam do romance 
de José Cândido de Carvalho, reconhece-se, no geral, certa constân-
cia na escolha dos tópicos a serem discutidos sobre a obra, embora, 
no saldo, as conclusões sejam as mais diversas, ainda que partam de 
um mesmo ponto. No plano das semelhanças, a inclusão do autor no 
Modernismo parece, com exceção de Nejar, ser uma constante entre 
os críticos; verifica-se também a recorrência de autores nos vários 
intertextos resgatados, com destaque para Guimarães Rosa; nota-se 
a valorização da linguagem em sua inextrincável relação com a figura 
de Ponciano, bem como com o êxito pela construção psicológica do 
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protagonista; todos os críticos acabam também por apontar aspectos 
sobre a quase inescapável dimensão social do romance, ainda que 
discordem sobre a importância que a esse aspecto se deve conceder. 
No entanto, apesar dos pontos de contato, chama a atenção, diante 
do panorama dessas leituras, o desacordo existente entre os diferen-
tes posicionamentos sobre a relação da obra com o regionalismo, 
impasse aparente, sobretudo quando os críticos procuram situar o 
autor na tradição literária. Sobre o plano mágico da narrativa, outro 
ponto polêmico, percebe-se que a tendência dos autores que o dis-
cutiram – há os que sequer o mencionam – foi justificá-lo pela ca-
pacidade inventiva do narrador-protagonista, como se os episódios 
insólitos não passassem de invenções deliberadas ou crenças imagi-
nárias da personagem, à semelhança dos contadores de história, e 
não como uma realidade representada pela narrativa.

O lobisomem no sertão: regionalismo e insólito 
nos estudos críticos de O coronel e o lobisomem

O problema que se visualiza diante desse quadro geral da his-
toriografia, e que não foi resolvido plenamente pela fortuna crítica 
mais recente do autor, consiste na falta de uma leitura unificada e 
integradora das seguintes questões suscitadas pelo romance – por 
si só bastante complexas, mas ainda pouco discutidas, mesmo que 
isoladamente: a averiguação da pertinência e implicações de se 
pensar a obra em relação ao regionalismo literário e a investigação 
minuciosa da conformação e função dos elementos insólitos na 
narrativa. Acredita-se que uma análise que congregue essas pers-
pectivas pode abrir novos caminhos à “leitura do sertão nacional 
como lócus do insólito”.4 A compreensão da obra em relação à ideia 

 4 Emprestamos a expressão da descrição do Simpósio “Um ser tão fantástico: 
temáticas e configurações do sertão insólito”, coordenado por Alexandre 
Meireles da Silva e Roberto Henrique Seidel, realizado no II Congresso Inter-
nacional Vertentes do Insólito Ficcional, de 28 a 30 de abril de 2014, no Rio de 
Janeiro (UERJ).
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de regionalismo – como já se demonstrou e como ainda se verá em 
outros autores – é pouco pacífica entre a crítica do romance, cujos 
conceitos e pré-conceitos precisam ser compreendidos, hoje, no con-
texto em que se firmaram, pois é notório que carecem de atualização. 
Do mesmo modo, sobre a “dimensão irrealista” da obra, apesar de 
parecer haver um consenso entre algumas das opiniões apresenta-
das (Proença, Castello, Nejar), explicando que são invencionices 
do narrador, verifica-se que a questão, principalmente a partir de 
1970, deixa de ser consensual entre a fortuna crítica do romance. A 
confirmação mais expressiva dessa constatação são as publicações 
dos livros: Realismo mágico, de José Hildebrando Dacanal, em 1970, 
e Do mito ao romance: tipologia da ficção brasileira contemporânea, 
de Regina Zilberman, em 1977. Ambos os estudos contemplam a 
dimensão do insólito no romance O coronel e o lobisomem e também 
em Grande sertão: veredas, além de outras obras, mas os autores ado-
tam perspectivas diferentes ao fazê-lo, sendo que até hoje não houve 
um estudo que retome e avance propriamente essas discussões como 
ponto central da análise.5

A década de 1970, em que surgem esses estudos, demonstrou-se 
propícia para despertar tais questionamentos a respeito do insólito, 
pois foi nessa época que Cem anos de solidão começou a conquistar 
espaço no mercado literário brasileiro, aparecendo nas listas de 
livros mais vendidos do país e figurando, inclusive, ao lado do ro-
mance O coronel e o lobisomem, conforme se verificou durante esta 
pesquisa.6, 7 Seria também nessa década, em meados de 1975, que 

 5 Exceções são a dissertação O lobisomem do coronel Ponciano, de Célio José Vieira 
(1984), o artigo “O maravilhoso como ponto de convergência entre a literatura 
brasileira e as literaturas do Caribe”, de Zilá Bernd (1998) e a dissertação No 
mato brabo da ficção: estudo sobre José Cândido de Carvalho, de Edna da Silva 
Polese (2005), as únicas publicações localizadas que, embora tangencialmente, 
tocam nos problemas aqui levantados.

 6 Cf. Os mais vendidos nos estados. Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, 30 jan. 1971, 
Suplemento Livro, p.10.

 7 Durante esta pesquisa, localizou-se um anúncio, publicado no Jornal do 
Brasil (19 dez. 1975, Caderno B, p.3), intitulado “Edição latina”, em que se 
divulgava a edição em língua espanhola do romance O coronel e o lobisomem. A 
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o crítico e ficcionista Bernardo Élis, já mencionado entre os autores 
da época, constataria essa nova dimensão representacional na obra 
de José Cândido de Carvalho – a qual Élis também explora em seus 
livros – e, utilizando-se um tanto indistintamente de alguns termos, 
procuraria, no encerramento de “Tendências regionalistas no mo-
dernismo”, se não explicar o fenômeno, ao menos sugerir-lhe um 
novo viés de análise:

Ainda devíamos abordar aspectos fundamentais da literatura 
moderna como seja o aproveitamento do mágico, do fantástico, do 
imaginoso e o mítico ou alegórico, a exemplo do que se encontra em 
José Cândido de Carvalho, Ariano Suassuna e outros, tudo dentro 
da melhor tradição do nosso fabulário popular do tipo das infin-
dáveis aventuras de pedros malasartes, e outras estórias em que o 
fantástico, o poético, o místico, o imaginoso é a substância responsável 
por sua sustentação e desdobramento. Por aí entraríamos num dos 
filões mais extraordinários e bem pouco estudados de nossa literatu-
ra oral. (Élis, 1975, p.101, grifo nosso)

Como é possível observar, já em meados da década de 1970 apon-
tava-se a falta de estudos sobre esse aspecto do romance de José Cân-
dido, questão que ainda hoje permanece em suspenso. Na verdade, 
a área de estudos sobre o “novo fantástico” brasileiro (denominação 
genérica para designar o fenômeno) ainda está se consolidando, 
conforme demonstra o artigo “Antecedentes conceituais e ficcionais 
do realismo mágico no Brasil”, de autoria de Milton Hermes Rodri-
gues (2009), pesquisador que menciona a obra de José Cândido para 

nota afirmava que o livro seria lançado em 1976, pela editora Sudamericana, a 
mesma que editava a obra de Gabriel García Márquez. E, completava: “García 
Marquez, aliás, é quem assina a apresentação do livro de José Cândido de Car-
valho, onde afirma que O coronel e o lobisomem é sem dúvida um dos momentos 
mais altos da literatura latino-americana”. De fato, a obra ganhou sua edição 
em espanhol no ano indicado e por essa mesma editora, no entanto, a apresenta-
ção foi feita pela tradutora do romance e não há nenhum outro paratexto na obra 
assinado pelo escritor colombiano.

Coronel_e_o_lobisomem__[MIOLO]__Graf_v1.indd   107 12/01/2016   09:36:18



108  NAIARA ALBERTI MORENO

tratar da questão do insólito. Considerando-se as produções teórico-
-críticas nacionais sobre o insólito ficcional brasileiro do século XX, 
levantadas pelo autor em sua busca pelos “antecedentes conceituais” 
dessa categoria, percebe-se que poucos são os críticos que trataram 
da questão e, entre os que se destacam, encontram-se justamente os 
estudos pioneiros de Dacanal e Zilberman. Rodrigues (2009), assim 
como Dacanal, opta pela denominação “realismo mágico” para de-
signar as manifestações do “novo fantástico”, por reconhecer ser o 
termo mais usual entre a crítica.

De fato, embora Zilá Bernd (1998), outra pesquisadora que 
tratou do insólito em O coronel e o lobisomem, preferisse o termo 
realismo maravilhoso, adotando as concepções de Irlemar Chiampi 
(1980), realismo mágico é a forma mais comumente utilizada, o que 
se confirma tendo em vista algumas publicações recentes que fazem 
uso desse termo (ou de sua variação, “realismo fantástico”) para se 
referirem à obra. Assim ocorre, por exemplo, em um artigo assinado 
por Paulo Bentancur (2009, p.12), no jornal literário Rascunho, inti-
tulado “Humor e magia”:

José Cândido de Carvalho achara o jeito. Tinha o radicalismo de 
Guimarães Rosa, quebrando todas as normas, e possuía, ao mesmo 
tempo, um jeito seu, único, de ser menos formal que Rosa e mais 
fabulista. Acrescentando-se aí o humor – ausente em Rosa – e o 
Realismo Mágico, tão em voga naquela década na América Latina 
(não esquecer um certo eco da literatura de cordel). Se Rosa exige 
três leituras para que nos afeiçoemos à voz do narrador, José Cân-
dido precisa de uma só, ainda que sua linguagem seja, sob vários 
aspectos, renovadora.

Utilizando-se de uma variação do termo, Cícero Sandroni, na 
orelha do livro ABC de José Cândido de Carvalho, afirma ser o 
romance O coronel e o lobisomem “pioneiro no realismo fantástico 
latino-americano, hoje pedra de toque da literatura brasileira”. 
Também nessa obra, a crítica Cláudia Nina (2011, p.63), recuperan-
do uma das cenas do romance (a luta entre o galo Vermelhinho e uma 
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cobra surucucu), afirma tratar-se de “um lance flagrante de realismo 
mágico”. Essa publicação da José Olympio torna-se sugestiva ainda 
à abordagem aqui proposta, pois além das referências à dimensão in-
sólita do romance, promove (ou reassegura) igualmente a identifica-
ção da produção do autor, de um modo geral, à vertente regionalista: 
a obra integra um projeto que se volta também (sob o mesmo título 
ABC, como referência à literatura de cordel) aos escritores nordesti-
nos José Lins do Rego, Rachel de Queiroz e Ariano Suassuna. Em 
outros termos, o mercado editorial continua legitimando a associa-
ção do campista José Cândido de Carvalho à literatura regionalista e 
não se pode desconsiderar isso.

Mas, afinal, sob quais perspectivas a dimensão insólita do ro-
mance foi compreendida pelos estudos de José Hildebrando Daca-
nal, Regina Zilberman e Zilá Bernd, autores que mais se dedicaram 
a essa discussão? A primeira observação que se deve fazer, de ante-
mão, é que nem todos buscaram articular essa dimensão do romance 
ao conceito de regionalismo, relação que este trabalho tem buscado 
sondar. Outro ponto a salientar é que essas publicações têm nature-
zas e propósitos distintos, sendo as duas primeiras livros e a terceira, 
um artigo. Finalmente, cumpre esclarecer que, neste percurso, serão 
visitadas também opiniões de outros nomes da crítica que fomen-
taram a polêmica gerada em torno dessas questões, ampliando o 
panorama de leituras da obra.

A análise que o crítico literário gaúcho José Hildebrando Da-
canal, então recém-graduado e já professor da UFRGS,8 realiza do 

 8 Em depoimento presente em sua tese de doutorado, sob orientação do prof. 
Luís Augusto Fischer, José Hildebrando Dacanal (2008, p.72) recupera da-
dos de sua trajetória profissional, relacionados ao período em questão: “Em 
março de 1967 comecei a trabalhar como tradutor/redator e eventualmente 
repórter/editor do Correio do Povo. Em abril, ingressei por transferência 
no curso de Letras da Universidade Federal. Em 1968 li, pela primeira vez, 
obras da ficção brasileira. Colei grau em 1969. Em maio de 1970 comecei a 
dar aulas de Literatura Brasileira no mesmo curso, a convite dos profs. Flávio 
Loureiro Chaves e Guilhermino César. Em agosto publiquei Realismo mágico, 
um conjunto de ensaios sobre Grande sertão: veredas, O coronel e o lobisomem 
e Fogo morto. Em novembro, agraciado com uma bolsa de estudos pelo Serviço 
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romance O coronel e o lobisomem corresponde a um dos três ensaios 
que compõem o livro Realismo mágico, lançado pelo autor em 1970. 
Os outros dois textos que o integram são voltados aos romances 
Grande sertão: veredas e Fogo Morto. No prefácio, intitulado “A 
desmagicização do mundo”, José Dacanal apresenta os pressupostos 
metodológicos que fundamentam as análises das obras: enquanto o 
romance de José Lins do Rego conta com uma interpretação “gené-
tico-estrutural”, a abordagem dos outros dois livros, sem apresentar 
“inovação maior do ponto de vista da metodologia crítica”, demons-
traria a preocupação do autor “com uma problemática sócio-histó-
rica” de “profundas repercussões no campo da literatura” (Dacanal, 
1970, p.9), situação que estaria sendo negligenciada pelos estudos 
literários brasileiros de seu tempo. O estudioso explica, então, que 
esse problema estaria relacionado ao chamado “ciclo do romance 
latino-americano”, fenômeno literário que representaria um “corte” 
na literatura ocidental:

A afirmação de que Cem anos de solidão, O coronel e o lobisomem, 
Grande sertão: veredas, para citar apenas as mais importantes, re-
novam a técnica da narrativa, é insuficiente. Se for permitido falar 
ainda em termos da retórica clássica, poder-se-ia dizer, talvez, que 
tais obras quase fazem parte de um novo gênero literário ou, pelo 
menos, que estão a exigir uma classificação nova. (Dacanal, 1970, 
p.9, grifo do autor)

Na continuação de seu raciocínio introdutório, o crítico defende 
que mais do que a uma renovação da técnica narrativa, a ruptura 
instaurada por essas obras no cenário literário estaria relacionada a 
um abandono da verossimilhança, pressuposto correspondente à 
consciência lógico-racionalista que norteava a produção de matriz 
europeia. Em suas palavras,

Alemão de Intercâmbio Acadêmico (DAAD), parti para a Alemanha, tendo na 
cabeça o projeto de escrever uma tese de doutorado comparando a natureza da 
narrativa fantástica europeia com as obras do então chamado realismo mágico 
latino-americano”.
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Esta “continuidade racionalista”, como poderia ser classificado 
este traço que informou toda a literatura ocidental, desemboca nu-
ma consequência inevitável: o mágico ou o fantástico sempre foram 
trabalhados a partir de uma perspectiva racionalista; fazendo ver e 
sentir que se tratava do incomum, do não natural, do fora da série 
(Sue, Hoffmann, Walpole); creditando-o à anormalidade individual 
do herói (Dostoiévski, Cervantes) ou passando decididamente para 
o terreno da alegoria, do simbólico, como é o caso de Swift ou de 
Kafka [...].

O mágico, o maravilhoso em sua naturalidade, o mítico, ou como 
quer que o denominemos, somente agora, nas literaturas do Tercei-
ro Mundo, passou a fazer parte da narração romanesca. [...] Urge 
abandonar o real-naturalismo (e derivados) e analisar o romance 
latino-americano a partir dele próprio, como fenômeno integrante 
de um outro mundo que não o europeu, de outro milieu que não o 
mediterrâneo. (p.10, grifo do autor)

Contextualizando esse fenômeno, o crítico lembra que o roman-
ce do chamado realismo mágico aparece com maior intensidade 
em países como Colômbia, Guatemala, México e Peru, justamente 
aqueles em que as culturas autóctones possuem vigor inquestionável 
ou representam um dado essencial na constituição histórica de seu 
povo. No cenário brasileiro, Dacanal (p.11) aproxima os casos de 
José Cândido e de Guimarães Rosa, justificando que as obras de am-
bos tematizam “o homem do interior que perdera o contato com os 
centros urbanizados da orla atlântica brasileira”. Essas ocorrências 
se distinguiriam dos romances brasileiros dos anos 1930, já que, nes-
tes – embora em geral o espaço corresponda a áreas interioranas e os 
heróis, por vezes, sejam vistos a partir deles próprios –, conservava-
-se a perspectiva do homem citadino.

Essa transformação verificada no âmbito literário estaria relacio-
nada a um momento histórico em que os povos dos países do então 
chamado terceiro mundo passariam por um despertar cultural, con-
sequência do enfraquecimento do poder político da Europa, e se re-
conheceriam também como agentes da história. O ciclo do romance 
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latino-americano que, segundo o autor, teria se iniciado em 1950 
procederia e se integraria nesse novo episódio da história política 
do mundo. Desse modo, Dacanal (p.11), em sintonia com os estu-
dos latino-americanos de seu tempo e estimulado declaradamente 
pelas ideias de Alejo Carpentier, reitera: “Se isto for ignorado creio 
impossível compreender a fundamental importância de obras como 
Cem anos de solidão, Grande sertão: veredas, O coronel e o lobisomem 
e O reino deste mundo”.

Nesse sentido, o crítico argumenta que os romances de Guima-
rães Rosa e de José Cândido são “obras essenciais do ‘realismo má-
gico’” e que busca analisá-las “como sendo o contraponto artístico do 
fenômeno histórico da desmagicização do mundo entrevisto por Max 
Weber” (p.12, grifo do autor). A continuação desse trecho merece 
ser transcrita, pois é quando o ensaísta reconhece que, embora se 
trate de um fenômeno promovido por nações periféricas, há nelas 
uma elite que o encoraja. Em outras palavras, há uma elite no inte-
rior dos países periféricos, que seria a real responsável por idealizar 
tais transformações:

[...] agora começa a ser sentido com toda a violência o choque entre 
o Ocidente que avança e os povos extraeuropeus que se rebelam 
tentando, consciente ou inconscientemente, defender suas cultu-
ras autóctones, no que são apoiados pelas elites que, no interior da 
própria civilização pragmático-racionalista, começa, a contestá-la 
violentamente. (p.12)

A fundamentação que subjaz ao discurso de Dacanal encontra-se 
nas formulações sobre o “real maravilhoso”, como expressão lite-
rária de caráter latino-americano, propostas por Alejo Carpentier, 
autor explicitamente mencionado no prefácio do livro do crítico 
brasileiro. No entanto, Dacanal opta, sem maiores explicações, pelo 
termo “realismo mágico”, permitindo-se entender que o utiliza co-
mo sinônimo do outro conceito. A categoria denominada “realismo 
mágico” possui um sentido mais abrangente, uma vez que, em seu 
emprego pela crítica, não se restringe a recobrir manifestações do 
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“novo fantástico” em territórios da América Latina, sendo conceito de 
comum utilização em análises de obras de países do hemisfério norte, 
como ocorre com a produção da escritora inglesa Ângela Carter.

Já o ensaio dedicado ao estudo do romance de José Cândido, 
intitulado “Entre o mítico e o sacral”, é composto por uma intro-
dução e três subdivisões, nas quais são analisadas, respectivamente, 
a estrutura da obra, a decadência do herói e o conflito entre o plano 
mítico e o racional.

Inicialmente, Dacanal (p.30) revela considerar O coronel e o lobi-
somem “uma das quatro ou cinco obras mais importantes da literatu-
ra brasileira”, equiparando-o, nesse sentido, aos romances Quincas 
Borba, São Bernardo e Grande sertão: veredas. Em semelhança a este 
último, o romance de José Cândido apresentaria como característica 
essencial justamente o abandono do real-naturalismo, propiciando 
a manifestação de uma concepção de mundo mítico-sacral. No 
entanto, ainda em sua visão, as obras difeririam pelo trabalho com 
a espacialidade: o romance de Rosa apresentaria uma paisagem 
mais fluida, menos localizável e de difícil apreensão por estudos de 
sociologia, enquanto o de José Cândido retrataria um mundo “mais 
natural” (p.31), com grupos sociais mais facilmente apreensíveis. 
A dissimetria apontada entre as obras parece justificar-se na me-
dida em que sugere a ideia, inquestionável, da existência de uma 
dimensão metafísica que, na obra de Guimarães Rosa, a paisagem 
adquiriria. No entanto, é sabido que o romance do escritor mineiro 
“suporta”, como o do campista, uma leitura sociológica, no sentido 
de que permite o reconhecimento de grupos sociais pertencentes a 
uma espacialidade e temporalidade históricas específicas, represen-
tadas literariamente. Por essa razão, tal diferença que alega haver 
entre as obras parece inconsistente para seu intuito de justificar o 
que na sequência afirma:

Ninguém, de são juízo, qualificaria Grande sertão: veredas como 
romance regionalista. Mas foi assim que Raquel de Queiroz se refe-
riu a O coronel e o lobisomem. Com certa razão. Esta é a grande dife-
rença entre as duas obras, refletida, aliás, na própria linguagem. A 
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que “conta” o mundo de Riobaldo é mais construída. A de Ponciano 
mais natural, se bem que ambas tenham em comum aproximar-se 
do “mundo original das coisas”, do significado, desmascarando-os 
das camadas de artificialidade adquiridas pelo significante através do 
uso e do tempo. (p.31, grifo do autor)

De fato, retomando o início da passagem, ao compreender o 
regionalismo como um indicador de obras limitadas esteticamente, 
puramente documentais, anacrônicas, desprovidas de sentidos uni-
versais significativos a homens de qualquer época ou espacialidade 
e produtoras de personagens típicas, sem complexidade psicológica, 
seria absurdo utilizar o termo para pensar o romance de Guimarães 
Rosa. Dessa perspectiva, não seria igualmente inadequado afirmar 
que o romance de José Cândido integraria o rol das obras regionalis-
tas? Por que, então, essa a diferença entre as obras? O argumento de 
que apenas uma resistiria a uma leitura de inclinação sociológica pa-
rece não proceder, haja vista a quantidade de trabalhos críticos que 
buscam discutir a formalização estética de conflitos históricos nacio-
nais no romance de Rosa. Afinal, se há no romance de José Cândido 
a representação da decadência dos coronéis, como afirma o crítico, 
no de Rosa, visualiza-se, é impossível negar, uma realidade seme-
lhante vivenciada pelos jagunços em um sistema de ordem em crise.9 
Não bastassem esses desacertos que se impõem na introdução, no 
capítulo destinado ao exame do romance de José Cândido, Dacanal 
parece se esquecer do argumento que utilizara anteriormente para 
justificar a pertença ao regionalismo de uma e não da outra obra e 
afirma, sobre O coronel e o lobisomem:

Ao se tentar uma análise inicial [d’O coronel e o lobisomem] em 
termos da crítica sociológica tradicional – perfeitamente possível, 
válida e, mais ainda, absolutamente necessária em José Lins do 

 9 O próprio crítico chegaria a afirmar, posteriormente, que um dos pontos que 
gostaria de trabalhar com mais afinco em sua interpretação sobre Grande sertão: 
veredas seria justamente “a matéria histórica” da obra, como “os fenômenos do 
coronelismo e da jagunçagem na República Velha” (Dacanal, 1988, p.6).
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Rego, por exemplo, e tantos outros – tudo escorre pelos dedos. [...] 
Sob este ângulo, O coronel e o lobisomem é quase tão fluido quanto 
Grande sertão: veredas. (p.35)

Assim, o próprio crítico se contradiz e anula sua justificativa. 
Afinal, Grande sertão: veredas seria ou não uma obra regionalista? 
Encurralado entre uma voz de autoridade que afirma o regionalismo 
em O coronel e o lobisomem e a pressão de uma visada “transcenden-
tal”, “universal”, comum às análises de Rosa – sem contar o peso 
da carga pejorativa que o termo adquiriu na crítica brasileira – o 
ensaísta opta por uma saída frágil e incapaz de sustentar sua tese de 
que constituiriam casos distintos. Tanto é que – por esse viés, sem 
critérios com que aprofundar sua argumentação, além de contradi-
zer-se – o crítico procura amparo para sua tese na diferenciação do 
tratamento da linguagem entre os romances. Porém, essa alternativa 
se mostra igualmente frustrada, não só porque se exime de explicar 
como exatamente a linguagem poderia determinar o caráter regiona-
lista de uma obra e não da outra, mas também porque, como se viu, 
termina por admitir as semelhanças entre os romances, mesmo no 
plano linguístico. Assim, fica a impressão de que a necessidade de 
justificar o regionalismo de um dos romances e negar o do outro é o 
que o força a buscar explicações conflitantes entre si.

Na sequência, Dacanal argumenta que O coronel e o lobisomem 
seria o mais radical dos dois romances, no sentido de que nele a 
oposição entre o real e o mítico se daria de maneira mais violenta: en-
quanto Ponciano se movimentaria entre dois planos irreconciliáveis, 
Riobaldo pertenceria a um mundo mais unitário e coeso. Assim,

Riobaldo caminha de uma concepção mítico-sacral da História e 
do mundo até chegar ao plano de um existencialismo agnóstico, on-
de se detém (“Existe é homem humano. Travessia.”) Sua trajetória 
espiritual é linear. Ponciano, ao contrário, é dilacerado pela atração 
dos opostos. (p.31, grifo do autor)
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A tensão a que Ponciano estaria sujeito decorreria do fato de vi-
ver “num tempo que não é mais o seu” e se debater entre a atração de 
um mundo semiurbanizado (a cidade de Campos dos Goytacazes) 
e um mundo perdido do interior, o Sobradinho, “ainda estruturado 
em bases mítico-sacrais, no qual o lobisomem e a sereia são aceitos 
como seres naturais, reais, que integram o acontecer normal da 
existência” (p.31, grifo do autor). Por fim, dessa tensão insolúvel 
resultaria a autodestruição do herói. Observe-se que os eventos so-
brenaturais, especificamente os de natureza folclórica, como os casos 
do lobisomem e da sereia, são compreendidos na leitura de Dacanal 
como “realidades” no interior da narrativa, episódios, portanto, em 
harmonia com o mundo mítico do herói, e não resultantes de mera 
criação da mente de Ponciano, que viveria sob um mundo regido por 
uma normalidade convencional e apenas fantasiaria suas ações. A 
leitura do crítico procura, com isso, não “racionalizar” o romance, ou 
seja, não violentar o caráter insólito da narrativa, aceitando-o como 
realidade possível no universo da obra de José Cândido.

A estrutura do romance reafirmaria também esse caráter extraor-
dinário da narrativa, ou mítico, como afirma o crítico, pois, segundo 
ele, o primeiro plano narrativo, que se inicia quando Ponciano se 
apresenta antes de começar a narrar suas memórias, não se fecha 
ao final da ação. Depois que o narrador realiza um flashback para 
contar como foi sua vida desde a infância, iniciando o segundo plano 
da narrativa, não há mais retorno ao primeiro, que corresponde, 
acrescente-se, ao momento da enunciação, conforme visto aqui an-
teriormente ao se cotejar as obras do autor.

Dacanal (p.33) explica o fenômeno se utilizando do termo “fan-
tástico”: “O coronel e o lobisomem se encerra com o fantástico – nos 
dois sentidos – episódio da luta contra ‘o pai de todas as maldades’, 
episódio completamente ambíguo dentro da estrutura da narrativa 
da obra”. O uso do termo “fantástico” pelo crítico parece abranger 
não só seu sentido genérico, como algo fora do comum ou fantasioso, 
mas também sugere estender-se, pela ideia de “ambiguidade”, ao 
sentido específico que possui na teorização de Tzvetan Todorov 
(1975), como aquilo que hesita entre o natural e o sobrenatural. 
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Nesse ponto, aceitando-se que a ideia do fantástico associada à 
ambiguidade pode evocar a terminologia todoroviana, reconhece-
-se um desencontro na fundamentação teórica do raciocínio: as 
categorizações do fantástico e do realismo mágico não apresentam 
a mesma significação, não devendo ser tomadas como sinônimos. 
A razão principal da diferença decorre das várias modalidades de 
manifestação do insólito: nas narrativas do fantástico, permanece 
a ambiguidade sobre a naturalidade ou não do evento incomum, 
enquanto que, nas produções do chamado realismo mágico, o acon-
tecimento extraordinário é aceito como tal no interior da narrativa, 
não restando dúvidas quanto ao caráter sobrenatural e racionalmen-
te inexplicável do evento.

Recuperando o final do romance, momento em que Ponciano 
manifesta sintomas de abalo mental e sente uma dor aguda no peito, 
Dacanal sonda a composição estrutural da obra, exercício de análise 
já aqui parcialmente empreendido:

O leitor que prestara atenção à construção técnica da narrativa 
fica confuso. É o delírio que seria narrado nos “deixados” pelo pró-
prio Ponciano? É a morte, e Ponciano seria também um “defunto 
autor”? Ou o “retorno ao real” ocorreria naturalmente como nos 
episódios da sereia e do lobisomem? Se assim fosse, o círculo nar-
rativo poderia cerrar-se com a volta ao real, somente que agora se 
trataria do retorno ao primeiro parágrafo do livro.

Seja como for, a estrutura narrativa do romance de José Cândido 
de Carvalho levanta espinhosas e fascinantes interrogações que não 
podem encontrar solução técnica no âmbito dos padrões narrativos 
tradicionais (como o “defunto autor” de Machado explica bem o que 
ele é e esclarece tudo perfeitamente!) nem podem ser explicadas, o 
que a mim pareceria ridículo, como falhas da própria estrutura. O 
melhor é tentar estabelecer se, na verdade, não estamos diante de 
uma obra de outra natureza que a da novela tradicional e do romance 
do real-naturalismo, o que exigiria certa reformulação de conceitos. 
(Dacanal, 1970, p.33-4)
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A despeito do aparente amálgama de teorizações incompatíveis, 
o crítico lança perguntas importantes à compreensão da estrutura 
narrativa do romance, mas as deixa em aberto com um “seja como 
for”, desobrigando-se da necessidade de examinar o fenômeno com 
maior profundidade e rigor analítico. No entanto, na parte final do 
ensaio, ele se volta ao conflito que define como a oposição entre o 
mítico e o racional e propõe uma leitura profícua à esfera insólita da 
narrativa, alegando que as abordagens sociológica e psicológica, úteis 
a obras do real-naturalismo, são insuficientes para atender à composi-
ção do romance de José Cândido. Assim, lança a tese que irá defender:

Neste momento de impasse [insuficiência das abordagens socio-
lógica e psicológica] se revela a grandeza do romance [O coronel e o 
lobisomem] que surge como obra ímpar que, ao lado de Grande ser-
tão: veredas, cria em definitivo o novo dentro da ficção brasileira que 
até agora permanecera, a grosso modo, em dois planos: o regionalista 
e o urbano. Em nenhum deles se enquadra Ponciano. Porque a tra-
jetória e a tragédia de Ponciano, como a caminhada de Riobaldo, são 
de outra natureza. Elas oscilam entre dois polos de atração: o mítico-
-sacral e o racional. Eis em que tudo se resume. (p.36, grifo do autor)

Note-se que, novamente, o regionalismo é negado ao romance. 
De qualquer modo, para negá-lo foi preciso mencioná-lo e, talvez, 
ao defender a existência de um novo dentro da ficção brasileira, o 
crítico não esteja tão distante da percepção de Rachel de Queiroz, 
ao afirmar que José Cândido estaria, com esse romance, dando vida 
nova ao regionalismo. Na sequência, os dois polos que visualiza em 
ambos os romances corresponderiam, segundo ele, a dois mundos, 
ou ainda, a duas concepções de mundo. No caso do romance de José 
Cândido, essas diferentes concepções estariam representadas na es-
pacialidade agrária do Sobradinho e na semiurbanizada de Campos 
dos Goitacazes que, nesse sentido, não seriam apenas duas estru-
turas socioeconômicas, mas funcionariam também como símbolos 
dessa oposição. O herói Ponciano viveria o choque entre essas duas 
concepções de mundo, entre essas duas culturas, que manifestariam, 
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nele, uma luta entre dois planos de consciência, o mítico e o racional. 
Esse embate seria diferente do vivenciado por Rubião, protagonista 
de Quincas Borba, pois no caso deste as contradições decorreriam de 
apenas um plano de consciência, enquanto Ponciano apresentaria 
dois planos, correspondentes a essas dimensões em choque que, 
aliás, estruturariam a narrativa. Ponciano, seria, portanto, o herói 
dilacerado entre dois mundos:

Ponciano autodestrói-se porque compreende que o conflito 
em que se embate é insolúvel e só resta o desaparecimento; sua 
consciência, a do plano mítico-sacral, entrara em crise ao contato 
do agrupamento semiurbanizado e teria obrigatoriamente que de-
saparecer de maneira completa diante do plano racional. Contudo, o 
plano mítico-sacral fazia parte integrante, era a sua própria persona-
lidade. O impasse não tem saída. A solução: o autodestruir-se, o de-
saparecer. O sacral não tem mais lugar no mundo. Ou se transforma, 
negando-se [refere-se a Riobaldo], ou resiste e cai [Ponciano]. Nos 
dois casos é o desaparecimento. (p.37, grifo do autor)

O alternar-se dos planos na consciência de Ponciano resultaria 
em sua personalidade contraditória, aparente quando, em certos 
momentos, ridiculariza a concepção de mundo vigente no campo, 
por suas crendices e, em outros, vive essa dimensão, “abraça a sereia, 
desencanta o lobisomem ou luta contra ‘o pai de todas as maldades’” 
(p.37). Construída dicotomicamente entre os mundos do campo e 
da cidade, a psicologia de Ponciano não poderia ser apreendida por 
categorias provenientes de uma consciência unívoca e racionalista. 
Aos que pudessem alegar, de um ponto de vista racional, tratar-se de 
artifícios, “elucubrações mais ou menos justificadas”, Dacanal sen-
tencia: “O conflito mencionado transparece com clareza meridiana 
no texto”. Assim ocorreria também com a estrutura da obra, que 
oscilaria entre “o plano racional, realista, e o mítico-sacral, fantásti-
co, mágico, ou como se quiser chamá-lo” (p.37). Para ele, a narrativa 
terminaria no “plano do fantástico”, gerando, pelo capítulo final, 
uma “irracionalidade estrutural” na obra (p.37).
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Embora possa parecer, a partir da perspectiva de Ponciano, 
que ao final o sacral se impõe ao racional, o conflito visto “de fora” 
demonstraria o contrário, ou seja, observada de um ângulo externo, 
a destruição do herói – ou autodestruição, como o crítico compreen-
de – significaria a vitória da consciência racional sobre a sacral. 
O herói de Grande sertão: veredas, por sua vez, não desapareceria 
ou se autodestruiria, pois teria conseguido “evoluir” – para usar a 
palavra do ensaio – “até o ponto de negar completamente o mundo 
mítico-sacral e aceitar só e unicamente o mundo racional, num plano 
agnóstico-existencial” (p.39). Esse ponto da argumentação de Daca-
nal merece uma ressalva, porque, conforme leitura de Eduardo Cou-
tinho (2013), Riobaldo é um homem atormentado pela ideia de ter 
vendido a alma ao diabo, sem, no entanto, ter certeza se ele realmen-
te existe. Assim, a narração de sua vida a seu interlocutor, homem 
urbano de passagem pelo sertão, se faz com o propósito de tentar, 
com a ajuda dele, sanar essa dúvida que o angustia. E Coutinho con-
firma o fato resgatando as seguintes palavras que Riobaldo dirige a 
seu interlocutor: “Quero é armar um ponto dum fato, para depois 
lhe pedir um conselho. [...] Conto ao senhor é o que eu sei e o senhor 
não sabe; mas principal quero contar é o que eu não sei se sei, e que 
pode ser que o senhor saiba” (Rosa apud Coutinho, 2013, p.80-1). 
Com este último trecho que, deve-se reconhecer, poderia sintetizar 
todo um tratado da função da psicologia, fica notório que Riobaldo 
não é um homem tão racional e livre de suas “crendices” como quer 
a análise de Dacanal (1970, p.39): “Riobaldo evolui, estabelece um 
‘compromisso’, chega ao plano da consciência racional sem cair na 
‘consciência problemática’ que ora é o apanágio do Ocidente. De 
qualquer forma, renega o plano da consciência sacral”.

Em todo caso, o crítico estabelece essa distinção entre Ponciano 
e Riobaldo para concluir que esses heróis apresentam as duas úni-
cas saídas para as “ilhas de consciência mítico-sacral” que ainda 
existiriam no mundo diante do avanço da civilização pragmático-
-racionalista: ou a autodestruição ou a negação do mundo mítico. 
Em ambos os casos, no entanto, o mundo mítico-sacral estaria con-
denado a desaparecer. E, para concluir, Dacanal recupera Cem anos 
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de solidão lembrando que o fenômeno, não sendo exclusividade da 
literatura brasileira, manifesta-se também no restante do continente 
latino-americano:

Riobaldo e Ponciano se identificam, enfim, porque um e outro 
personificam a condenação destas “ilhas”. Seu futuro é sem espe-
rança. Na negação consciente de si próprias ou na revolta suicida 
o resultado final é o mesmo: o desaparecimento. É curioso, se não 
sintomático, que outra grande obra como Cem anos de solidão, do 
colombiano Gabriel García Márquez, esteja centralizada sobre este 
problema. Mais curioso é que termine com um furacão apocalíptico 
que varre a aldeia de Macondo da face do planeta “porque as estirpes 
condenadas a cem anos de solidão não tinham uma segunda oportu-
nidade sobre a terra”. (p.39)

A recepção desse livro de José Hildebrando Dacanal encontra 
certa resistência na leitura de Wilson Martins. Um ano após o lan-
çamento do livro, Martins o comenta, juntamente a outros títulos 
de crítica literária, em uma resenha intitulada “A prática da teoria”, 
publicada no jornal O Estado de S. Paulo, em 15 de agosto de 1971, 
texto que pode ajudar a esclarecer a motivação das atualizações 
realizadas posteriormente pelo ensaísta gaúcho. Nele, o crítico já 
consagrado Wilson Martins comenta o que, em sua perspectiva, 
configurariam os erros e acertos da análise de Dacanal. Assim, antes 
de saltar ao ano de 1977 para conhecer o olhar de Regina Zilberman 
sobre o assunto, faz-se oportuna uma breve excursão por essas e ou-
tras reflexões da crítica literária que, construída nos jornais da época, 
se ocupou em situar o romance de José Cândido de Carvalho.

Na resenha que faz do livro Realismo mágico, Wilson Martins 
(1971, p.4) refere-se a Dacanal como “um crítico em processo de 
amadurecimento”, considerando-o um tanto deslumbrado pelas 
“cintilações das doutrinas e dos nomes (Lukács, Lucien Gold-
mann) e ainda insuficientemente seguro das inexoráveis realidades 
da história literária e da história propriamente dita”. Acusa ainda 
as técnicas de interpretação dos ensaios de pouco sistemáticas, 
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fragmentárias e fundadas em noções arbitrárias ou incorretas. O 
crítico se mostra bastante incomodado, principalmente com a ideia 
de que os romances analisados poderiam integrar um “ciclo do ro-
mance latino-americano”, o que considera um disparate. (Deve-se 
lembrar que, ainda nessa época, o Brasil era um país praticamente à 
margem das discussões sobre a América Latina, tomada então quase 
que como sinônimo de América Hispânica.) Nesse sentido, Martins 
ataca ainda a análise de Fogo morto, explicando o que seria a noção de 
“ciclo” dentro da obra de Lins do Rego, o que, para ele, o ensaísta 
não teria compreendido.

Por outro lado, Wilson Martins (p.4) pondera a análise de O 
coronel e o lobisomem para concluir que, apesar das concepções crí-
ticas equivocadas que falseariam a visão do ensaísta gaúcho sobre 
a literatura brasileira, ele “acaba por descobrir a verdade essencial 
que as ambiciosas teorias ocultavam”. Admitindo os momentos em 
que a análise alcançaria tal “verdade essencial”, o crítico endossa a 
ideia utilizada por Dacanal sobre a oscilação entre o mítico-sacral e 
o racional como fundamentos de duas concepções de mundo verifi-
cáveis nos romances de José Cândido e Guimarães Rosa. A ressalva 
positiva, no entanto, dura pouco: logo em seguida, Martins reafirma 
sua condenação, de um modo geral, àqueles que se deixam seduzir 
pelas “invocações encantatórias” das linhas teóricas então vigentes 
(referindo-se a Lukács, Adorno e o formalismo russo), e encerra sua 
resenha numa comparação, pode-se dizer, um tanto ríspida:

Bem entendido, nada substitui a argúcia crítica – e os praticantes 
da crítica por analogia muitas vezes lembram os perdigueiros sem 
faro, que correm nervosamente pelo campo, erguem o rabo, espiam 
argutamente pelas moitas – e jamais erguem a caça. (p.4)

Wilson Martins, dois meses antes de publicar essa resenha, es-
crevera, em junho de 1971, um artigo sobre o romance de José Cân-
dido, intitulado “O personagem quixotesco”, no qual desenvolve 
algumas ideias presentes em ensaios anteriores, “Uma obra-prima”, 
de 1964, já aqui comentado, e “Romance urbano”, de 1968. Faz-se 
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pertinente resgatar algumas das considerações do crítico expressas 
nesses textos a fim de compreender suas contribuições à leitura do 
romance, bem como as razões de sua discordância em relação às 
ideias de Dacanal.

No artigo de 1964, em linhas gerais, Wilson Martins (1964, 
p.2) afirmava que O coronel e o lobisomem se tratava de um roman-
ce urbano, e que a realidade nele expressa se construía em vários 
“planos verticais” (profundos, portanto), em contraposição aos 
planos horizontais (rasos, sem densidade) do romance regionalista. 
Além disso, o crítico já relacionava Ponciano a Dom Quixote, pela 
“loucura poética” e seus “duros combates imaginários contra onças 
e lobisomens”. No artigo de 1968, no entanto, Martins apresenta 
outra perspectiva quanto à vinculação da obra do campista ao re-
gionalismo: romance urbano seria, dessa vez, um livro de Ignácio 
de Loyola Brandão, que na ocasião o crítico resenhava; enquanto 
que os romances de José Cândido e Mário Palmério, mencionados 
de passagem como obras de outra tendência, configurariam o “re-
gionalismo estético”, ou ainda, “regionalismo tratado como matéria 
estética (e não mais sociológica ou pitoresca)” (1968, p.4). O coronel 
e o lobisomem, então, em quatro anos, deixa de ser “urbano” e passa a 
ser “regionalista” com tratamento estético. Assim, localizando agora 
a obra no outro grupo, o crítico salienta a oposição dessas tendências – 
não sem reiterar sua acusação, já feita no texto de 1964 ao romance de 
Guimarães Rosa, que padeceria, segundo ele, de certo desequilíbrio 
entre o plano linguístico e o “propriamente romanesco”:

Todo o problema estava em obter equilíbrio entre a matéria e a 
forma [...]. Se em Guimarães Rosa o desnível entre esses dois valores 
é inegável e visível, em Mário Palmério e José Cândido de Carvalho 
deparamos ao contrário, com a arte das perspectivas e com o sentido 
da unidade levadas ao seu ponto extremo de perfeição; ao lado desse 
“regionalismo estético”, o romance urbano de Ignácio de Loyola 
mostraria o seu caminho de uma arte romanesca incrustada no seu 
tempo e recriando o espaço nos planos do imaginário. (Martins, W., 
1964, p.2)
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É, por sua vez, no ensaio “O personagem quixotesco”, de 1971, 
que Wilson Martins desenvolve com maior depuro suas ideias sobre 
o romance O coronel e o lobisomem, sendo, certamente, apesar de 
possíveis pontos frágeis, o mais acurado de seus textos sobre a obra. 
A seguir, transcrevem-se alguns trechos do ensaio que, embora um 
tanto longos, dão destaque para pontos relevantes sobre o que se 
vem aqui discutindo:

A releitura, sete anos depois, de O coronel e o lobisomem torna 
incontestável que José Cândido de Carvalho escreveu efetivamente 
uma daquelas obras-primas do romance que atravessam os tempos 
e acrescentam uma dimensão nova à literatura existente. [...] Ele 
criou um tipo romanesco e um estilo; e tendo, igualmente, elevado a 
matéria regionalista, do plano do pitoresco ou documentário, ao plano 
da invenção estética, consolidou a renovação de uma espécie literária 
que Guimarães Rosa e Mário Palmério (ambos em 1956) já haviam 
iniciado. É nessas perspectivas, creio eu, que deve ser lido e relido 
O coronel e o lobisomem; e, se é certo que Guimarães Rosa não só 
mostrou o caminho, mas também até onde é possível usá-lo para ir 
longe demais, é da mesma forma verdade que Mário Palmério e José 
Cândido de Carvalho restabelecem o equilíbrio de composição que é 
a primeira condição da obra-prima – a sua condição essencial.
[...] Em O coronel e o lobisomem [...] a qualidade mais alta, ao nível 
da realização, está na profunda identidade entre o personagem e o 
estilo da narrativa; entre o estilo propriamente dito e a natureza da 
história; entre esses dois elementos e o coronel Ponciano enquanto 
tipo romanesco. (Martins, 1971, p.4, grifo nosso)

Observe-se que, ainda nesse texto, Martins (p.4) aceita a filiação 
de José Cândido, mesmo que longínqua, ao romance nordestino, 
mas dessa tendência o autor se afastaria pelo investimento no apro-
veitamento ficcional do fato documental e pela maior complexidade 
concedida à figura humana, fatores que marcariam um novo mo-
mento da prosa regionalista:
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O que esse livro veio afinal demonstrar (contra os princípios do 
romance “nordestino” e “social” de que provém longinquamente o 
autor) é que, além de ser, por definição, indiferente à criação literá-
ria, o documento só pode servi-la e servir-lhe na medida em que for 
inventado, quero dizer, submetido ao processo de ficcionalização 
sem o qual existem fatos, mas não literatura; assim, a verdadeira 
decadência da sociedade patriarcal não ocorre pelos sucessivos 
desaparecimentos do banguê em face do engenho, [....] mas pela 
decomposição psicológica de um universo mental, pela transforma-
ção sutil, mas irreparável e inevitável, dos valores e das crenças. Por 
isso, há, na realidade como na literatura um processo característico 
de “quixotização” dos tipos que realmente representavam as crenças 
e os valores de uma determinada sociedade quando sobrevivem o 
suficiente para conviver com a sociedade seguinte. O Quixote é, 
no fundo, um saudosista e um desesperado; [...] José Cândido de 
Carvalho criou, a exemplo de Cervantes, a figura pungente, não 
do louco, como se pensa e escreve, mas do homem sensível que se 
vê desaparecer o seu mundo – e, antes de mais nada, o seu mundo 
espiritual – diante da invasão dos bárbaros.
[...] O que importa, na figura do Quixote, não são os fatos, mas a 
significação; no romance, os fatos representam-se pelas peripécias 
da intriga, e a significação pela natureza profunda do personagem. 
Percebe-se agora que a diferença essencial entre o romance “nor-
destino” e o de José Cândido de Carvalho, entre os cangaceiros da 
ficção propriamente regionalista e os de Guimarães Rosa e Mário 
Palmério, está em que, no primeiro caso, o romancista se preocupava 
com os fatos, e, no segundo, com a significação do personagem. Em 
Grande sertão, o que importa, na verdade, não é o cangaço, mas o 
sentido do cangaço na grande máquina do mundo; [...] em O coronel 
e o lobisomem, é o lento esfarelamento de um quadro de valores que a 
crença no abantesma simboliza de maneira perfeita. O coronel, visto 
como figura social, não é anacrônico por ser um patriarca nas suas 
fazendas, mas por acreditar em almas do outro mundo: ele é coro-
nel porque acredita no lobisomem. [...] não é o fato de acreditar no 
lobisomem o que importa; o que realmente conta é que toda a vida 
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social, com seus valores próprios, materiais e cotidianos, esteja or-
ganizada em torno do lobisomem como uma constelação nas linhas 
ideais do seu desenho.

Ora, para transmitir eficientemente, em termos literários essa 
realidade, José Cândido de Carvalho descobriu instintivamente que 
lhe era necessário inverter o grande postulado estético dos anos 30 
(a que ele próprio havia sucumbido, em 1939, com Olha para o céu, 
Frederico!): trata-se agora de escrever com o máximo de literatura e o 
mínimo de realidade. (p.4, grifo do autor)

Diante do exposto, é possível perceber que as perspectivas de 
José Hildebrando Dacanal (1970) e Wilson Martins (1971) con-
vergem para um mesmo sentido no que concerne à percepção de 
um distanciamento entre o romance de José Cândido e a prosa dos 
anos 1930, bem como no que diz respeito ao reconhecimento, por 
ambos os críticos, de um processo irreversível de desaparecimento 
do universo de valores e crenças do protagonista. Por outro lado, as 
referências a Dom Quixote atendem a propósitos e pontos de vista 
distintos em cada texto. Assim, enquanto Martins resgata o livro de 
Cervantes para afirmar a semelhança entre a composição de Quixote 
e Ponciano, Dacanal o menciona como modo de exemplificar obras 
modelares da consciência dessacralizada e da perspectiva racionalis-
ta, traços determinantes de toda uma tradição da ficção ocidental e 
dos quais os romances do ciclo latino-americano se afastariam. Para 
o crítico gaúcho (Dacanal, 1970, p.11), o romance de Cervantes tra-
balharia “o mágico ou o fantástico” a partir de um viés racionalista, 
atribuindo-os à anormalidade do herói. Em outras palavras, os fatos 
inverossímeis ou insólitos no romance cervantino seriam explicados 
pela perturbação psicológica do protagonista. E seria por afastar-se 
dessa consciência racionalista que O coronel e o lobisomem, ao lado de 
outras obras da literatura latino-americana, conformaria um evento 
novo na prosa ficcional.

Embora as duas perspectivas divirjam pelas motivações com que 
convocam o romance de Cervantes às suas análises, considerando-se 
o fato de Dacanal defender que o romance O coronel e o lobisomem 
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manifesta uma consciência mítico-sacral, é preciso admitir que seu 
ponto de vista não se afasta tanto do expresso por Wilson Martins, 
quando este sustenta que a visão de mundo de Ponciano (sua cons-
ciência mítico-sacral, como preferiria Dacanal) é a que determina a 
visão do leitor:

[...] pode-se aduzir que o ritmo estilístico é o próprio Ponciano, o 
sistema de imagens, as figuras e a visão de mundo que o romancista 
nos comunica por intermédio e através das palavras: a nossa visão do 
mundo é a de Ponciano, o que explica a imediata cumplicidade ativa 
que se estabelece entre o leitor e o personagem. (Martins, 1971, p.4, 
grifo nosso)

A confluência desse raciocínio é assegurada, deve-se lembrar, pe-
lo próprio Wilson Martins quando, ao resenhar o livro de Dacanal, 
endossa o argumento da existência da tensão entre o mítico-sacral e 
o lógico-racional, que estaria presente no romance de José Cândido e 
Guimarães Rosa. A respeito desse jogo de forças opostas, apresenta-
do por Dacanal em 1970 e legitimado por Martins em 1971, é preciso 
lembrar que fora Antonio Candido quem primeiro o reconhecera e 
o apontara como princípio presente em Grande sertão: veredas, no 
ensaio “O homem dos avessos”. Em 1957, Candido, portanto, já 
sentenciava sobre o romance de Rosa: “Nesta obra combinam-se 
o mito e o logos, o mundo da fabulação literária e o da interpretação 
racional, que disputam a mente de Riobaldo, nutrem a sua intros-
pecção tacteante e extravasam sobre o Sertão” (1978, p.139).

Seja ou não em função das críticas de Wilson Martins, fato é que 
José Hildebrando Dacanal republica seu ensaio sobre O coronel e o lo-
bisomem, em 1973, sob a denominação “As contradições do coronel”, 
como parte do livro Nova narrativa épica no Brasil.10 Do livro Realis-
mo mágico, de 1970, esse é o único ensaio que o crítico aproveita, pois 

 10 Utiliza-se aqui a segunda edição do livro Nova narrativa épica no Brasil, publi-
cada em 1988. Segundo o autor, em prefácio, essa edição mantém quase inalte-
rado o texto da primeira, acrescida apenas de um ensaio sobre Os guaianãs, de 
Benito Barreto.
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enquanto a análise de Fogo morto, atacada por Martins, é excluída, a 
de Grande sertão: veredas é completamente reformulada e ampliada. 
O livro traz ainda um estudo sobre o romance Sargento Getúlio, de 
João Ubaldo Ribeiro. Comentários sobre a obra Cem anos de solidão, 
de García Márquez, são situados como apêndice do livro. Todas as 
obras analisadas aparecem agora não mais sob o rótulo do realismo 
mágico, mas classificadas como representantes da categoria que 
o crítico denomina “nova narrativa épica latino-americana”. Essa 
classificação por ele desenvolvida é justificada no interior do ensaio 
sobre Grande sertão: veredas (“A epopeia de Riobaldo”), texto que 
ocupa mais da metade do livro. Nele, o crítico aprofunda e esclarece 
questões levantadas nas análises que compunham o livro de 1970.

O novo modo de designar o fenômeno que visualiza na literatura 
latino-americana é bastante expressivo de uma reformulação de con-
ceitos por parte do autor, talvez motivada pelas críticas que recebeu. 
Quanto ao ensaio sobre o romance de José Cândido de Carvalho, 
em específico, além do novo título, notam-se também algumas 
pequenas alterações no corpo do texto em relação à primeira versão, 
aliás, modificações indicativas do reconhecimento posterior, por 
parte do crítico, da fragilidade de certos pontos de sua análise, como 
alguns dos aqui questionados. Nesse sentido, considerando-se os 
problemas identificados, merece atenção especialmente a mudança 
de um vocábulo: o crítico (Dacanal, 1970, p.36) afirmava, no ensaio 
de 1970, que Grande sertão: veredas criava algo de novo na ficção 
nacional, que até o momento permanecia dividida em dois planos: 
“o regionalista e o urbano”; nas novas versões do ensaio, no entanto, 
o par é alterado para “o agrário e o urbano” (Dacanal, 1988, p.85). E 
não só isso: em Era uma vez a literatura, publicação de 1995 em que 
retoma essas questões, o crítico repudia, explicitamente, a utilização 
do termo regionalismo, ao afirmar que os romances analisados

[...] representam um grupo mais ou menos isolado dentro da ficção 
brasileira desta segunda metade do século. Isolado ou característico 
em primeiro lugar por serem de temática agrária – não me fale em 
regional ou regionalista! Em segundo lugar por fixarem o mundo do 
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sertão, o mundo da cultura caboclo-sertaneja, isto é, as sociedades 
interioranas distantes da costa. [...] eu chamei de nova narrativa 
épica brasileira as obras que fixam estes mundos interioranos, muito 
marcados pela cultura ibérica, não influenciados, pelo menos não de 
maneira considerável, pela visão de mundo lógico-racional da cul-
tura europeia anglo-francesa da era pós-Independência. São obras 
em que a ação épica, no sentido hegeliano do termo, está presente. 
Quer dizer, não há nestas obras um distanciamento entre o herói e o 
mundo. Existe, de fato, um conflito de visões de mundo, mas acima 
disto está a ação de heróis que se movimentam e agem num contexto 
cultural mítico-sacral. Ou pré-lógico-racional. (Dacanal apud Pires, 
2008, p.52)

Dacanal substitui ainda o conceito de “realismo mágico” por 
“nova narrativa épica latino-americana” e elimina algumas das apa-
rições do termo “fantástico”. Outro ponto que o crítico reconsidera 
na republicação do ensaio refere-se ao momento em que nega a im-
portância da dimensão representacional de um plano sócio-histórico 
em Grande sertão: veredas. Em lugar de reformular a ideia, Dacanal 
acrescenta uma nota de rodapé que acaba por tentar indiretamente 
justificar as demais imprecisões e inconsistências de sua análise: 
“Evidentemente, esta fluidez e esta idealização em Grande sertão: 
veredas não são tão absolutas assim. Credite-se tal afirmação a uma 
certa ingenuidade do autor à época da redação deste ensaio” (Daca-
nal, 1988, p.81, grifos do autor).

De qualquer modo, o que há de mais significativo nessa pu-
blicação é o desenvolvimento de sua proposta sobre o que seria a 
“nova narrativa épica latino-americana”.11 Na parte introdutória do 
ensaio “A epopeia de Riobaldo”, Dacanal esclarece que seus funda-
mentos teóricos partem das ideias de Hegel, em Lições de Estética, 

 11 Além disso, Dacanal (1988) utiliza a expressão “nova narrativa épica latino-
-americana”, sem conceder os devidos créditos – provavelmente por desconhe-
cimento – a Arturo Torres-Rioseco (1897-1971), crítico chileno e professor de 
literatura latino-americana nos Estados Unidos, que já a utilizara anteriormente 
no livro The Epic of Latin American Literature, cuja primeira edição é de 1942.
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e de Lukács, em Teoria do romance. A justificativa para o uso desse 
instrumental teórico é a de que esses estudiosos teriam captado 
“as coordenadas históricas dentro das quais surgiu e desapareceu 
o romance” (1988, p.19). Mas a convocação desses autores à refle-
xão levou o crítico a esquematizações e simplificações certamente 
prejudiciais às premissas de seu raciocínio. Sabe-se que, apesar dos 
pontos de contato, as formulações do filósofo alemão e as do pensa-
dor marxista húngaro chocam-se em questões fundamentais quanto 
à concepção que possuem do romance. Conforme explica Letizia 
Zini Antunes (1998), Lukács aceita e adota a proposição de Hegel, 
segundo a qual o romance é produto literário típico da sociedade 
burguesa e, por isso, expressa uma cisão fundamental entre o eu e o 
mundo. No entanto, o pensador húngaro discorda da ideia de que o 
romance deva indicar um caminho de reconciliação entre o indiví-
duo e o mundo, tal como acredita Hegel. Para Lukács, ao contrário, 
essa reconciliação seria impossível. Além disso, para ele, Hegel não 
teria percebido que a oposição entre o indivíduo e a sociedade teria 
por base a contradição essencial do modo de produção capitalista, 
pelo conflito entre as classes burguesa e proletária. Partidário da 
ideologia marxista, Lukács acreditava na superação da sociedade 
capitalista para um novo e superior modelo de produção.

Não bastasse tais divergências entre os autores, ignoradas ou pelo 
menos não mencionadas por Dacanal, o próprio Lukács (Antunes, 
1998) incorreria em contradição, pois, apesar de ter defendido que 
as produções literárias devessem ser analisadas em vista das con-
junturas sócio-históricas em que surgem, pratica, posteriormente, 
análises em que desconsidera os novos contextos de formação das 
obras, analisando-as por meio de parâmetros anacrônicos, úteis a 
obras de momento histórico anterior. Com isso, foi acusado de não 
ter compreendido e, consequentemente, de menosprezar obras do 
século XX, como as de Joyce, Proust e Kafka, uma vez que as anali-
sava pautando-se em critérios estéticos pensados originalmente para 
obras do realismo europeu do século XIX. Theodor Adorno (apud 
Antunes, 1998) é, inclusive, uma das vozes de autoridade, enquanto 
teórico da ficção moderna, que o ataca sob esse argumento, chegando 
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a afirmar que Lukács não apenas é incapaz de distinguir romances 
completamente diferentes entre si, dando-lhes o mesmo tratamento, 
como também se mostra incapaz de perceber as diferenças existentes 
entre as proposições dele próprio (Adorno) e as de Walter Benjamin.

Desconsiderando essas implicações, Dacanal busca encontrar 
nos teóricos um ponto de partida para compreender um fenômeno 
que verifica em romances latino-americanos da segunda metade 
do século XX e situá-los frente à tradição e ao desenvolvimento da 
ficção ocidental. O crítico reporta-se à obra que marcou o início do 
romance moderno, Dom Quixote, de Cervantes, e chama a atenção 
para o fato de que nela já se verifica a perspectiva ficcional lógico-
-racionalista, marca essencial de toda a narrativa de ficção surgida 
posteriormente na Europa, principalmente durante a efervescência 
do romance do real naturalismo, entre os séculos XVIII e XIX. Se-
riam consequências dessa perspectiva: a busca da verossimilhança, 
conquistada por meio de artifícios que tornariam a história crível, 
verossímil (por exemplo, a história é testemunhada por alguém ou 
há papéis encontrados que confirmam os fatos, atestando a veraci-
dade do relato etc.); e o consequente distanciamento de tudo que não 
fosse verossímil a uma consciência lógico-racional, ou seja, quando 
se retrata o inverossímil, o próprio narrador anuncia essa circunstân-
cia, confessando que os fatos são anormais, estranhos, criando, com 
isso, um efeito de distanciamento dos eventos insólitos, compactua-
do com a ótica racionalista do leitor. A essas histórias encontram-se, 
muitas vezes, explicações naturais que anulariam a anormalidade 
dos eventos.

No caso do romantismo alemão, retrato da desilusão diante do 
real, sequer chega a haver uma relação de contraposição entre o real, 
ou verossímil, e o irreal, ou inverossímil, uma vez que se estaria no 
território do maravilhoso, mundos regidos por outras leis que não as 
do mundo “real”, ordinário. Mencionando os contos de Hoffmann, 
Dacanal (1988, p.14) sugere que mesmo o fantástico produzido pela 
literatura alemã não consegue, apesar dos esforços, “colocar lado 
a lado o verossímil e o inverossímil”, revelando ser impossível a 
criação de mundos não regidos pela logicidade e pelo racionalismo. 
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Isso ocorreria, por exemplo, quando a história insólita termina por 
se insinuar como ficção alegórica ou simbólica, pois, nesses casos, o 
evento incomum deixa de sê-lo, para apenas representar uma outra 
matéria. Processo semelhante se daria com outras obras europeias, 
como as satíricas de Swift, Rabelais e Voltaire, além de romances 
alegóricos, como os de Melville, Wilde e Balzac.

Saltando ao romance latino-americano da segunda metade do 
século XX, a “nova narrativa épica latino-americana” configuraria, 
segundo Dacanal, uma ruptura na diretriz da continuidade raciona-
lista, cuja norma era o distanciamento. Essa nova configuração as-
sumida pelo romance colocaria “lado a lado, de forma inocente, sem 
distanciamento, o mundo real, verossímil, e o mundo mítico-sacral, 
inverossímil”, incorporando “elementos integrantes de estruturas 
conscienciais completamente diversas daquelas que informaram 
[...] a ficção ocidental” (Dacanal, 1988, p.15, grifos do autor). Por 
essa razão, o autor defende que seria preciso, para compreender essa 
nova produção literária, ignorar as categorias críticas criadas “em um 
e para um outro mundo ficcional”.

Na sequência, o crítico apresenta as razões da utilização do con-
ceito de épico em sua formulação. Recorrendo a Hegel e Lukács, 
perpassa os três momentos em que a épica teria se manifestado: 
primeiramente, a épica propriamente dita, o epos grego; em segun-
do lugar, a produção da era medieval; e, por último, o romance da 
moderna idade burguesa europeia. Embora em cada uma dessas 
etapas o conceito adquira uma nuance própria, decorrente dos dife-
rentes universos de valores e estruturas de pensamento de cada era, 
o termo, em todos os casos, evocaria a narração da ação do homem 
sobre o mundo. O crítico vale-se, então, da ideia hegeliana, repro-
duzida em muitos aspectos por Lukács, de que o romance europeu 
corresponderia à epopeia burguesa, cujo objeto seria a realidade 
tornada prosaica. Depois de insinuar, aludindo com imprecisão, a 
divergência conceitual entre os autores a respeito da constituição do 
romance, Dacanal, elogiando a primeira parte de Teoria do romance, 
de Lukács, afirma:
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O que Hegel esboça sumariamente, sem alcançar plena clareza, 
Lukács retrabalha e amplia: a caracterização e o enquadramento 
definitivos do romance como forma do que se poderia chamar de 
um novo gênero épico e como único fenômeno literário possível de 
ser, com propriedade, assim qualificado, ao lado do epos grego, por 
ser um mundo completo em si próprio, completo mesmo em sua 
intrínseca problematicidade.
[...]

Depois dele [de Lukács] não será mais possível esquecer – sob 
pena de não se entender nada – que o romance europeu é realmente 
a epopeia de “um mundo sem deuses”, dessacralizado, onde todos 
os valores são relativos e onde esta relativização é, paradoxalmente, a 
própria plenitude. Um mundo estilhaçado, órfão de um centro cata-
lisador ou, melhor, mundo cuja própria unidade é a de não possuí-la. 
(Dacanal, 1988, p.17-8)

O romance do real-naturalismo, representando um mundo des-
sacralizado (sem deuses), seria a forma de expressão artística própria 
da idade burguesa, em sua perspectiva ficcional lógico-racionalista. 
A Primeira Guerra Mundial, no entanto, teria significado um 
momento de desintegração da idade burguesa europeia e, por con-
sequência, a “crise do romance” (p.18), sua principal forma de ex-
pressão artística. Assim, Dacanal afirma que, a partir disso, embora 
a narrativa ainda possa existir na Europa, o “romance europeu”, 
compreendido nesses padrões, teria definitivamente desaparecido. 
Dessa forma, o crítico esclarece que Hegel e Lukács importam pa-
ra a análise de uma obra da “nova narrativa latino-americana” na 
medida em que ambos conseguiram captar as diretrizes históricas 
em que o romance teria surgido, se desenvolvido e desaparecido, 
percebendo a estrutura de consciência laicizada, dessacralizada do 
mundo europeu:

[...] por terem desvelado o essencial, esclarecem, por contraposição, 
a especificidade de uma obra nascida dentro de outras coordenadas 
históricas. [...] Ora, a nova narrativa épica latino-americana é, para 
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mim, um outro tema, um terminus comparationis, inexistente até en-
tão, para o romance europeu. (p.19)

Por essa razão, para o crítico, uma obra como Grande sertão: ve-
redas integraria, se não um novo gênero literário, ao menos uma nova 
forma de narrativa épica, novo momento possuidor de uma essencia-
lidade própria, surgida dentro de coordenadas históricas específicas, 
diferentes das que informaram o romance europeu. Desse modo, por 
representar um “corte na narrativa ocidental”, esse novo momento 
estético exigiria uma análise que partisse dele próprio, sem recorrer 
ao romance real-naturalista europeu, que já estaria superado. É 
também nesse sentido, para não evocar indesejadamente a narrativa 
europeia, que o crítico explica preferir a denominação “narrativa 
épica” a utilizar o terminologia “novo romance”, que poderia reme-
ter à configuração específica do nouveau roman europeu.

Antes de prosseguir com os outros esclarecimentos de ordem 
teórica, por meio dos quais o crítico busca amparar sua perspectiva 
de análise, faz-se forçoso destacar um ponto que emerge de modo 
bastante problemático em sua proposição. Na verdade, trata-se de 
uma questão que salta aos olhos justamente por estar ausente de sua 
abordagem ou, ainda, por sua “despresença”, como diria Ponciano. 
Ao recuar à construção de toda uma tradição da narrativa europeia, 
buscando elaborar, ambiciosamente, um raciocínio teleológico que 
permitisse, ao final, situar a produção romanesca brasileira e latino-
-americana da segunda metade do século XX na literatura do oci-
dente, Dacanal atropela um evento fundamental à compreensão do 
fenômeno que busca explicar: não se encontra, em seu horizonte de 
reflexão, qualquer menção ao papel que as vanguardas europeias 
poderiam desempenhar diante desse panorama. A despeito da pro-
ximidade histórica das manifestações vanguardistas ao momento 
estético que procura decifrar, o crítico simplesmente se abstém 
de qualquer esforço para afirmar ou mesmo recusar suas possí-
veis implicações no processo de ruptura instaurado pela literatura 
latino-americana na tradição da narrativa ocidental. As vanguardas 
impuseram-se como contraponto à tradição da narrativa do realismo 
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europeu. Procuraram questionar, transgredir, romper, opor-se a 
todo o legado de racionalidade decorrente do utilitarismo burguês.

O surrealismo, por exemplo, apresenta uma proposta que, apesar 
das peculiaridades, partilha de alguns dos aspectos apontados por 
Dacanal ao definir a “nova narrativa épica”. Segundo Peter Bürger 
(2012, p.120-2), em Teoria da vanguarda,

Partindo da experiência de que uma sociedade ordenada se-
gundo a racionalidade-voltada-para-os-fins limita cada vez mais as 
possibilidades de desdobramentos do indivíduo, os surrealistas pro-
curaram descobrir momentos do imprevisível na vida cotidiana. Sua 
atenção, por conseguinte, se dirige para os fenômenos que não têm 
lugar num mundo ordenado segundo essa racionalidade-voltada-
-para-os-fins. A descoberta do maravilhoso no cotidiano representa, 
sem dúvida, um enriquecimento das possibilidades de experiência 
do “homem-urbano”; mas ela se acha ligada a um tipo de comporta-
mento que renuncia a toda e qualquer planificação em favor de uma 
receptibilidade integral às impressões. No entanto, os surrealistas 
não se dão por satisfeitos – eles buscam provocar o extraordinário. A 
fixação em determinados lugares (lieux sacrés) e o esforço em torno 
de uma mythologie moderne indicam que, para eles, se trata de domi-
nar o acaso, tornar receptível o extraordinário.
[...]

Não está sendo criticado o objetivo determinado, o lucro en-
quanto princípio que domina a sociedade capitalista-burguesa, mas 
a racionalidade-voltada-para-os-fins.

A exclusão das vanguardas pelo crítico gaúcho, fato que se po-
deria tentar justificar em razão de uma busca exclusiva pela mani-
festação do épico na literatura, não parece medida defensável. Uma 
possível motivação, condizente com a perspectiva teórica adotada, 
pode advir da adoção quase irrestrita da perspectiva de Lukács, ao 
igualmente desconsiderar o valor e importância das manifestações 
vanguardistas, tomando como modelos de arte os modelos do rea-
lismo. Ignorar esse novo momento da produção artística europeia, 
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com o qual se nutriram – antropofagicamente – muitos escritores, 
inclusive brasileiros, significa certamente pular um episódio crucial 
para a compreensão das inovações que se verificam posteriormente 
no continente latino-americano. De qualquer modo, deve-se reco-
nhecer que tal salto acaba por corresponder a um modo, deliberado 
ou não, de “aparar arestas”, eliminando pontos indesejados que po-
deriam desestabilizar a unidade e o caráter superficial e esquemático 
de seu raciocínio.

Ainda no ensaio “A epopeia de Riobaldo”, em seu segundo tó-
pico, o crítico procura explicar o sentido com que utiliza o binômio 
mítico-sacral, recorrente em sua explanação. Primeiramente, o en-
saísta lembra que os conceitos utilizados no âmbito literário devem 
encontrar, nesse mesmo âmbito, seu sentido e definição. Assim, a 
utilização do conceito mítico-sacral nos limites da “nova narrativa 
épica latino-americana” deveriam ainda ser discutidos e fixados. 
O autor busca ainda desvincular do uso que faz dessa terminologia 
os estudos antropológicos de Lévi-Strauss, os estudos dos mitos 
de Mircea Eliade e também o campo das pesquisas sobre o incons-
ciente, de Freud, Jung e Reich. No entanto, admite a viabilidade de 
ampliar a utilização do termo a esses terrenos, a fim de reconhecer 
fenômenos literários semelhantes ou idênticos aos percebidos na 
“nova narrativa épica”.

A concepção de mítico-sacral em suas análises estaria ligada, nes-
se sentido, à definição de uma estrutura de consciência, em outras 
palavras, uma forma do homem ver o mundo que o cerca, de inter-
pretar o real. A consciência, por sua vez, seria a capacidade do indi-
víduo isolado de ordenar o real dentro das coordenadas próprias às 
estruturas de captação do real, estruturas estas que lhe são dadas pela 
sociedade na qual nasceu e viveu e por sua experiência existencial. 
Assim, uma estrutura de consciência mítico-sacral seria a forma por 
meio da qual um indivíduo, como parte de um grupo, capta e inter-
preta os “fenômenos cuja epifania presencia” (Dacanal, 1988, p.41). 
Essa captação da realidade para esse tipo de consciência ocorreria 
de modo oposto ao da consciência lógico-racional. Para esta, a cap-
tação dos fenômenos ocorreria apenas na dimensão da objetividade 
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– o mundo exterior existe e é interpretado na medida em que possui 
objetividade empírica ou lógica –, enquanto que, para a consciência 
mítico-sacral, é possível aceitar como existentes entidades que não 
possuam tal existência empírica ou lógica. Na evolução histórica dos 
grupos humanos, a consciência mítico-sacral antecederia a lógica-
-racional, mas se manifestaria ainda em grupos isolados como os 
indígenas e populações que se mantiveram afastadas da civilização, 
“grupos humanos localizados no hinterland latino-americano e que, 
agora, inesperadamente, passaram a integrar novamente o processo 
histórico manifestando sua vitalidade em criações artísticas de extre-
mo vigor [...]” (Dacanal, 1988, p.43).

Tendo utilizado a denominação lógico-racional para definir a 
estrutura de consciência presente na ficção do real-naturalismo, Da-
canal conjectura quais seriam as possibilidades terminológicas ade-
quadas para definir o modelo de ficção que a esse se oporia, elegendo 
como viáveis os termos “mágico”, “mítico”, “sacral” e “mítico-sa-
cral”. O primeiro deles, no entanto, é descartado sob as justificativas 
de ser demasiadamente fluido e de sua aplicação ser pouco tradicio-
nal no âmbito literário; por outro lado, “realismo mágico” seria uma 
expressão conveniente, já que, apesar da redundância, aludiria, por 
oposição, ao realismo realista. Já termos consagrados e com limites 
mais claros seriam “mítico” e “sacral”: o primeiro teria sentido mais 
ou menos unívoco nos campos da antropologia, da história das reli-
giões e da filosofia, enquanto o segundo adquiriria sentido no plano 
teológico. Mas Dacanal (1988, p.44) afirma que essas concepções 
isoladas não interessam a seu tipo de análise:

Assim, optou-se pelo termo híbrido mítico-sacral. Contra esta 
opção poder-se-ia argumentar que a razão de sua escolha talvez 
tenha sido sua pouca clareza. Até certo ponto a objeção é correta. 
Quando um termo ou expressão não carrega um sentido definido e 
consagrado pode-se, com facilidade, atribuir-lhe um. Se os termos 
mítico e sacral isolados possuíam viabilidade relativa mas exigiam 
uma redefinição cuidadosa, podemos juntá-los e dar-lhes viabilida-
de, simplesmente.
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A despeito da arbitrariedade de muitas de suas afirmações, como 
ocorre com a justificativa acima e outras enunciadas, Dacanal, tendo 
publicado essa pequena coletânea de ensaios em 1973, ampliando 
a discussão iniciada em 1970, certamente contribuiu, a seu modo, 
à construção de uma perspectiva de análise para o romance de José 
Cândido de Carvalho e para obras de outros autores latino-america-
nos. Embora os meios pelos quais busca sustentar seu ponto de vista 
sejam, por vezes, falhos, lacunares, contraditórios, deve-se reconhe-
cer seu esforço e coragem para tocar em questões espinhosas em vista 
dos limites de atuação de uma crítica literária brasileira que apenas 
começava a demonstrar interesse pelo diálogo das letras nacionais 
com a literatura hispano-americana.

Dado o reconhecimento às compilações ensaísticas de Dacanal, 
não se pode esquecer que a crítica cultivada nos jornais já vinha 
promovendo a reflexão sobre a literatura brasileira e a literatura 
dos demais países latino-americanos. Assis Brasil publicara, por 
exemplo, em 27 de dezembro de 1969, um artigo intitulado “Nós 
temos melhor”, no caderno Arte e Crítica do jornal O Globo. Nesse 
texto, o escritor e crítico literário comenta o sucesso do lançamento 
de Cem anos de solidão no Brasil, lembrando, no entanto, que a lite-
ratura nacional já produzira obras tão ou até mais inovadoras que a 
do colombiano, nesse segmento literário conhecido por promover 
a ruptura com o realismo convencional. Porém, Assis Brasil (1969, 
p.9) lembra que nossos romances do gênero permaneciam, até então, 
no “limbo editorial e promocional”. De fato, O coronel e o lobisomem, 
romance que ele menciona ao longo do artigo comparando a Cem 
anos de solidão, ainda estava em sua segunda edição, portanto, sem 
muita visibilidade:

Os nossos possíveis best-sellers – digo os de nível literário – ainda 
estão no limbo editorial e promocional. Gabriel García Márquez 
poderia agora deflagrar uma corrida ao livro de O coronel e o lobi-
somem, de José Cândido de Carvalho, por exemplo, de que é irmão 
em técnica e concepção. Mas os brasileiros, ainda com aquele velho 
espírito colonialista, aceitam de olhos fechados o que vem de fora, 
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dizem amém e logo concordam que com alguns apressados de que 
nada de igual temos em nossa literatura. (Brasil, 1969, p.9)

Inflamado em seu afã nacionalista, Assis Brasil (1969, p.9) no 
mesmo artigo compara o protagonista de O coronel e o lobisomem 
com o de Cem anos de solidão, para declarar a superioridade do 
brasileiro:

Dizem os neófitos e os críticos de segunda categoria que Cem 
anos de solidão abandona o realismo e rompe a fronteira do natural 
com o sobrenatural. E daí? E argumentam que na literatura brasi-
leira não há nada igual. Claro que há o melhor. Já nos referimos ao 
Coronel e o lobisomem, de José Cândido de Carvalho – o personagem 
deste romance deixa o velho Buendía no chinelo. E José Cândido 
faz mais, faz uma linguagem para mostrar aquele mundo de fábulas, 
lendas e mitos.

Sobre essa comparação entre as personagens, o próprio José 
Cândido se manifestou em entrevista dizendo que em comum com o 
protagonista de Cem anos de solidão, Ponciano era feito “de sonhos” 
e tinha “os pés na terra”. Assis Brasil também refere-se ao realismo 
mágico para situar a obra de José Cândido em um grupo de escrito-
res brasileiros, e salienta que isso não elimina o caráter combativo e 
de denúncia dos problemas sociais que permeiam a narrativa:

O certo é que a literatura de ficção no Brasil, nos últimos dez 
anos, já abandonou o realismo por uma espécie de realismo mágico, 
onde no entanto os problemas sociais e as injustiças continuam a ser 
denunciados com a mesma veemência de um documento sociológi-
co. Citemos José Cândido, e um pouco para trás Adonias Filho, e 
mais Clarice Lispector, Guimarães Rosa, e os mais novos, Autran 
Dourado, Osman Lins, e os novíssimos José J. Veiga, José Edson 
Gomes, Jorge Mautner, Rubem Fonseca e inúmeros outros. (Brasil, 
1969, p.9)

Coronel_e_o_lobisomem__[MIOLO]__Graf_v1.indd   139 12/01/2016   09:36:19



140  NAIARA ALBERTI MORENO

A tendência da crítica em relacionar o romance O coronel e 
o lobisomem ao realismo mágico parece ter se estabelecido quase 
desde o surgimento da obra: em 1966, na solenidade de entrega do 
prêmio Coelho Neto da ABL a José Cândido de Carvalho, Josué 
Montello declara que o livro é da mais alta qualidade literária e 
afirma: “estamos em face de uma espécie de realismo mágico, em 
que as qualidades de observação se conjugam naturalmente com a 
força da invenção como que inconsistente do narrador palrador” 
(Jornal do Brasil, 30 jun. 1966, 1º Caderno, p.14). Essas apreciações 
demonstram, portanto, que o uso do termo se consolidou desde cedo 
e tornou-se corrente na fortuna crítica de José Cândido, fato em con-
formidade com o período do boom latino-americano.

Regina Zilberman (1977) notou também a proximidade desse 
fenômeno da literatura brasileira ao que acontecia na ficção dos 
demais países da América Latina e defendia, assim como Assis Bra-
sil, a necessidade de pensar conjuntamente a faceta mítica da obra 
e seu plano de fundo sócio-histórico. A autora do livro Do mito ao 
romance: tipologia da ficção brasileira contemporânea identifica um 
“desvio” da ficção nacional de influência europeia e um retorno a 
mitos indígenas e africanos.  Trata-se de um momento do despertar 
do arcaico em sociedades a caminho da modernização. Assim, Zil-
berman investiga o mito e sua relação com a história, de modo que 
constata em alguns romances brasileiros, entre os quais O coronel 
e o lobisomem, a conjunção da modernidade com o maravilhoso e o 
extraordinário. Para tanto, a autora percorre as definições do mito 
em várias áreas do saber, aprofundando com rigor teórico questões 
levantadas por Dacanal e propondo outras, de modo a demonstrar 
como a literatura brasileira se vinculou à expressão mítica criando 
uma tipologia (código, modelo) comum a obras da época. Para ela, 
o maravilhoso (como o extraordinário ou o sobrenatural) é tomado 
como categoria literária por fazer parte do mito.

Nesse estudo, o mais completo localizado sobre a questão, Regina 
Zilberman inicia sua reflexão lembrando que a história da literatura 
brasileira corresponde, desde o Romantismo, a uma busca de iden-
tidade, no sentido da afirmação de valores nacionais em oposição às 
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importações estrangeiras. O mesmo teria se passado com as demais 
literaturas latino-americanas, oriundas também de uma condição de 
subdesenvolvimento e ainda servis ao estatuto colonial, na medida 
em que dependem de outros países mais poderosos política e eco-
nomicamente. Essa procura teria levado os escritores hispano-ame-
ricanos à descoberta e valorização do repertório mitológico próprio 
dos indígenas, primeiros habitantes do continente, e das populações 
advindas da colonização, com destaque para a contribuição negra, 
cultura rica em primitividade e magia. Esses acervos culturais de 
índios e negros, fundidos ou não com o elemento branco, tornaram-
-se, segundo a autora (1977, p.15), “a fonte mais importante para 
a criação de uma nova arte literária, [...] marcada pela presença do 
maravilhoso”, e caberia ao romance explorar tais recursos.

Como o aproveitamento da mitologia também ocorre na lite-
ratura europeia, a autora esclarece, endossando o pensamento de 
Carpentier, que se trata de fenômenos distintos: no caso da América 
Latina, o caudal mitológico decorre da formação étnica específica do 
continente, resultado da fusão entre os povos conquistadores, con-
quistados e transplantados. Além disso, a permanente reelaboração 
dos mitos da Antiguidade ou dos mitos bíblicos pelas literaturas eu-
ropeia e norte-americana não configura um programa literário que 
particularize um grupo de autores e obras concomitantes em países 
distintos, utilizando-se de um procedimento artístico comum.

Para explicar o caso nacional, Zilberman recorre à sistematização 
de Darcy Ribeiro (2007), segundo a qual o povo brasileiro – ao lado 
dos chilenos, venezuelanos e colombianos – integra o grupo dos 
“Povos novos”, populações caracterizadas pelo cruzamento das três 
raças formadoras da nacionalidade latino-americana. Esse caso di-
fere dos “Povos transplantados”, argentinos e uruguaios, marcados 
em sua formação étnica principalmente pelo influxo europeu, e dos 
“Povos-testemunho”, como mexicanos e peruanos, oriundos das 
antigas civilizações do continente. Segundo a autora, a influência 
negra, nesse contexto, apesar da larga repercussão cultural e artísti-
ca, pouco teria influenciado, salvas algumas exceções, na literatura, 
a arte da palavra. A partir disso, a autora constata, no entanto, que 
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a narrativa brasileira posterior a 1945, vista panoramicamente, 
apresenta “alguns textos anômalos”, por traduzirem em seu interior 
“uma visão mítica da realidade e da História, mostrando pontos em 
comum com a cosmovisão destes povos primitivos” (Zilberman, 
1977, p.16). Tais textos, por essa razão, contrariariam as expectativas 
de uma sociedade branqueada e de destacada influência estrangeira, 
como seria o caso da brasileira. Nos anos 1970, essa “anomalia” ou 
“anormalidade” configuraria uma “corrente literária que, à sua ma-
neira, se associa ao Real Maravilhoso hispano-americano” (Zilber-
man, 1977, p.16). Daí o delineamento de seu corpus e do propósito 
de seu estudo:

[...] a indagação das raízes deste fenômeno, descrevendo como se 
constitui através de textos que se singularizam ainda por outro as-
pecto: são os que desencadearam este procedimento, os pioneiros; 
isto é, O continente (de 1949), de Érico Veríssimo, Grande sertão: 
veredas (de 1956), de João Guimarães Rosa, O coronel e o lobisomem 
(de 1964), de José Cândido de Carvalho, e Um nome para matar (de 
1967), de Maria Alice Barroso, são narrativas que deram vazão a tal 
conteúdo mitológico antes de 1970, ano chave, vale dizer, isentos 
de qualquer influxo alheio ou recíproco, exclusivamente pela ne-
cessidade interna de criação e vinculados a um contexto que, embora 
aparentemente distinto do hispano-americano, propiciou similar 
eclosão. Portanto, não foi a moda literária ou o sucesso de outrem 
que indicou aos seus autores o rumo a tomar, tanto que, antes, nunca 
se chegou a estabelecer uma relação entre eles, tendo suas obras sido 
analisadas noutra perspectiva crítica, de preferência documental 
e regionalista (é o caso, para ilustrar, de O continente, tido como a 
versão romanceada da história do Rio Grande do Sul). (Zilberman, 
1977, p.17, grifos da autora)

Ressalte-se que Zilberman procura marcar o distanciamento 
entre a abordagem por ela proposta e a perspectiva crítica “regio-
nalista”, entendida aqui como a de caráter documental. Na conti-
nuação, a autora apresenta a hipótese que constrói a partir de suas 
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constatações: para ela, a literatura brasileira apresenta, a partir de 
1945, “textos originais onde se verifica a presença de traços marcan-
tes de sobrenatural e extraordinário, traços estes que desaguam na 
configuração de um mito cosmogônico” (Zilberman, 1977, p.17, gri-
fos da autora). No entanto, é nesse ponto que a literatura brasileira 
se afastaria da hispano-americana, uma vez que naquela o aprovei-
tamento das mitologias não decorre propriamente da cosmovisão de 
influência negra e indígena. Assim, enquanto na literatura hispano-
-americana seria representada uma problemática existencial do ser 
humano sob o prisma do mito oriundo das culturas que povoaram a 
América, numa dialética entre o antigo e o moderno, nas narrativas 
brasileiras, por sua vez, a preocupação estaria voltada à revelação da 
vigência de estruturas sociais envelhecidas, que sobrevivem somente à 
custa do mito. Neste caso, o elemento antigo surge como um obstáculo 
ao processo de modernização, cuja denúncia adquire caráter social.

Ultrapassando as limitações da abordagem de Dacanal, Regina 
Zilberman discorre sobre o conceito de mito, e, para tanto, ampara-
-se em teóricos como K. Schilling, Mircea Eliade e Lévi-Strauss. 
Conforme a autora, em primeiro lugar, o mito deve ser compreendi-
do em sua vinculação ao grupo de indivíduos que o gerou, no caso, 
povos selvagens em estado evolutivo primitivo, que carecem (ou 
prescindem?) de uma ciência ou filosofia que lhes permita dominar 
e compreender a realidade que os cerca. Consequentemente, o mito 
seria uma expressão fortemente ligada à natureza e à sabedoria ins-
tintiva, diferente do pensamento filosófico, o qual implicaria um 
distanciamento entre o homem e aquilo que suscita a reflexão. Isso 
não quer dizer que os produtos culturais primitivos tenham caráter 
pré-racional, pois a cosmovisão selvagem seguiria, na verdade, uma 
lógica própria, manifestada por meio de uma apreensão racional do 
ambiente. A particularidade do mito estaria em emergir como “res-
posta às necessidades imediatas do real”, enquanto que “a filosofia 
e a ciência, embora também úteis, dirigem-se ao estabelecimento de 
uma causa primeira que não é redutível a um objeto, nem vive nesta 
realidade, rejeitando a imanência inerente ao mito” (Zilberman, 
1977, p.23).
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O mito seria, portanto, uma tentativa de explicitação do uni-
verso, anterior à religião, ou seja, uma ordenação do mundo pelo 
homem primitivo. Assim, o mito não seria uma ficção, uma ex-
plicação intelectual ou uma fantasia artística, mas uma “realidade 
viva”, que domina e determina o mundo e o destino dos homens. 
Logo, as narrativas míticas seriam “a afirmação de uma realidade 
original [...] que determina a vida, o destino e a atividade da raça 
humana” (Zilberman, 1977, p.24). E seria a narração a forma 
principal do mito: é por meio dela que se conta como, graças às 
façanhas dos seres sobrenaturais (os deuses), uma realidade veio à 
existência. O mito cosmogônico é “o relato de uma criação com um 
significado exemplar, já que mostra a ordem da vida e do mundo 
presente no todo ou em parte” (1977, p.24-5). Aproximando-se da 
proposição de Dacanal, a autora afirma que o mito está repleto de 
“sacralidade” e de “acontecimentos extraordinários”. No entanto, 
a ideia do “extraordinário” deve ser relativizada nesse contexto, 
por se tratar de criação de um mundo pós-mitológico, já que na 
concepção primitiva o evento mítico se dá na natureza, sendo-lhe 
imanente, portanto, verídico, e não resultado de alucinação ou 
fantasia. Do mesmo modo, o sobrenatural é, na realidade, o natu-
ral, aquilo que está presente na natureza na concepção do homem 
primitivo.

Dessa forma, o mito adquire o significado de evento fabuloso 
(fictício) somente quando a crítica racionalista põe em questão seus 
valores. Antes disso, em Homero, mythos e logos são vocábulos que 
significam “o verbo”: logos como o lado subjetivo de quem pensa e 
fala, oriundo do entendimento, e mythos como o factual (apesar da 
aparência paradoxal), como a própria História, testemunho direto do 
passado, presente e futuro, de modo que não se distingue o “verbo” 
do “ser”, eliminando-se a distância entre significante e significado. 
A palavra (o verbo) adere ao objeto que designa: expressão e objeto 
expressado são uma mesma coisa. E como o mito não apenas de-
signa, mas é o próprio ser, torna-se o princípio ordenador imóvel 
de um permanente presente que se repete para perpetuar. O mito 
coloca-se, portanto, fora do fluir histórico, garantindo eternamente 
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o presente idêntico ao momento primordial da origem. Disso decor-
re o absolutismo do tempo primordial inerente ao mito.

O mito propõe ainda uma visão globalizante, avessa à noção de 
individualidade oriunda da filosofia grega, pois, como realidade 
sagrada, é o fundador da primitiva instituição de uma comunidade. 
Nela, cada um se sente indivíduo sem sair do plano social, em outras 
palavras, “o ser humano dilui-se no grupo, o clã, e a responsabilida-
de nunca é individual, mas de toda a sociedade” (Zilberman, 1977, 
p.26). Além disso, o todo orgânico da realidade mitológica é garanti-
do também pela unidade entre homem e natureza: “o espaço se torna 
soberano, englobando o homem que o cultua e de onde provêm as 
forças que o governam, mas das quais paradoxalmente começa a se 
liberar” (p.26). Daí decorreria a “totalidade do espaço circundante”, 
entidade autônoma, mas que precisa ser compreendida para dela 
se ter controle. Finalmente, enquanto sistema globalizante, o mito 
supõe a crença e a adoração, de modo que o homem a ele se ligue 
irracionalmente, pela fé que tudo justifica. E aqui aproxima-se no-
vamente da reflexão de Dacanal. Pela crença e irracionalismo, a li-
berdade ausenta-se: “A segurança da existência mítico-sacral reside 
no fato de que me faz falta tal liberdade” (Schilling apud Zilberman, 
1977, p.26). Caberia à filosofia a conquista dessa liberdade, mas 
também a insegurança e a solidão do individualismo, consequências 
do afastamento da ligação instintiva com a natureza.

Resgatando as reflexões de Lévi-Strauss sobre o pensamento 
selvagem, Zilberman chama a atenção ainda para o fato de que as 
sociedades primitivas podem ser compreendidas não apenas pelos 
seus comportamentos visíveis, mas principalmente pelo que a eles 
permanece subjacente, como uma categoria inconsciente ou uma 
estrutura. Nesse sentido proveniente da antropologia estrutural, o 
mito se apresenta como a garantia de segurança da vida coletiva, ao 
se manifestar como uma cosmovisão totalizante, que resolve contra-
dições sociais infra ou superestruturais. Cumpre, portanto, a função 
de ideologia das sociedades primitivas, ao propor uma concepção 
uniforme, capaz de justificar as necessidades internas e corrigir ou 
dissimular os desequilíbrios de tais comunidades. Segundo a autora 
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(Zilberman, 1977, p.28), “o início por excelência que o mito narra é 
o mundo cultural, isto é, aquele em que o homem manipula objetos 
por ele criados, assinalando a superação da submissão à natureza”.

A autora aproxima as reflexões do antropólogo sobre o mito às 
do teórico Wladimir Propp sobre o conto popular (ou maravilhoso). 
Do ponto de vista da semiótica narrativa, ambos os gêneros seriam 
estruturalmente idênticos, porém se difeririam pelo conteúdo que 
veiculam, sendo o primeiro de natureza cosmogônica e o segundo 
de caráter recreativo, o que modifica a relação do homem com cada 
um desses objetos narrativos: “[...] enquanto não houver o vínculo 
sacralizado entre o indivíduo e o contorno natural expresso no relato, 
não existe o mito e, portanto, o objeto de análise tem caráter diferen-
te, embora a matéria e as personagens permaneçam idênticas” (Zil-
berman, 1977, p.35). Assim, explica a autora, faz-se preciso verificar 
se as atitudes dos seres ficcionais são mediadas pelo sagrado, ou seja, 
se são de índole mítica. Este seria o pressuposto fundamental que 
distinguiria certas obras de uma tradição em que o universo interno 
do texto é secular e cotidiano, como seria o caso, acrescente-se, do 
romance convencional burguês. Na continuidade desse raciocínio, 
Zilberman (1977, p.37) afirma: “[...] se atestamos a presença do mi-
to em certos romances brasileiros, torna-se imprescindível um tipo 
de análise que conduza à revelação das contradições que, segundo 
sua natureza, ele quer encobrir”. É com base nesse pressuposto que a 
autora procura construir uma tipologia capaz de abranger os roman-
ces por ela analisados.

Os romances Grande sertão: veredas e O coronel e o lobisomem 
são compreendidos pela autora como sagas individuais, aventuras 
vividas por um único indivíduo, em oposição aos demais romances 
mencionados, que são analisados como sagas familiares. Zilberman 
busca inicialmente constatar a presença do mito nos romances de 
Rosa e José Cândido, apontamentos que realiza isoladamente.

Em linhas gerais, sobre o primeiro, afirma-se que a noção de ser-
tão assinala a primazia do espaço na narrativa. O espaço geográfico 
habitado pelo herói Riobaldo caracteriza-se pela presença de um 
modo de vida semifeudal, pautado nas relações entre o pequeno e 
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o grande proprietário de terras e mantido pelo “atraso cultural” e 
uso da violência (Zilberman, 1977, p.95). A definição de sertão no 
romance deixa de designar uma parte de um todo para significar a 
totalidade, equiparando-se à dimensão do mundo. O segundo modo 
a exprimir a totalidade da natureza encontra-se na inexistência de 
limites que separem o real do sobrenatural, o que equivale à pene-
tração do real por seres extraordinários, como as duas grandes enti-
dades de Deus e do Demônio que povoam os espaços e se impõem 
ao homem. Essa cisão entre os polos positivo e negativo no plano das 
divindades repercute sobre o plano humano, na medida em que se 
reconhecem na narrativa homens destinados ao bem ou ao mal. Essa 
dupla divisão comprovaria a ausência de fronteiras entre o mundo 
humano e o dos deuses (entendido como o das forças naturais). Já o 
absolutismo do tempo primordial encontra-se na identificação entre 
o momento histórico, a despeito de suas peculiaridades, e a existên-
cia de um primitivismo essencial. Uma última totalidade estaria na 
identificação entre a palavra e o que ela nomeia, como se lhe fosse 
inerente:

[...] esta unidade entre a fala e o referente não resulta da cosmovisão 
mítica, mas é de fato o seu princípio; é no momento em que a enun-
ciação se confunde com o acontecimento enunciado que, de certo 
modo, o modifica e lhe dá o cunho de mito. Este, portanto, acaba 
denunciando seu caráter como produto da palavra e, concomitan-
temente, como produto de uma inversão: a do signo (convenção) em 
acontecimento (Zilberman, 1977, p.99)

No entanto, a autora lembra que a narrativa rosiana não pode 
ser confundida com o mito em si, uma vez que já se declara antes de 
tudo como uma narração, a de Riobaldo a seu ouvinte. Em vez disso, 
o universo mítico no romance é posto em xeque, pois convive com a 
ameaça de destruição pela cidade: o sertão, enquanto espaço, e sua 
primitividade, enquanto tempo, correm o risco de desaparecer sob 
o avanço da civilização urbana e sua nova era. Esse movimento que 
anuncia o desaparecimento do contexto mítico aparece no romance, 
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segundo a autora, mais como uma transformação regular e espontâ-
nea do que como uma catástrofe.

O reconhecimento da presença do mito no romance O coronel e 
o lobisomem se dá de modo semelhante ao percurso trilhado tendo 
como objeto o romance rosiano. Para Zilberman (1977, p.99), o ab-
solutismo da natureza no romance carvalhiano provém igualmente 
da caracterização do espaço em que se desenrolam os episódios: 
“o Sobradinho e seus arredores [...] agem como um microcosmo, 
porque sintetizam o mundo para o coronel, aparecendo concomi-
tantemente como espaço mágico, distinto na sua constituição do 
espaço dessacralizado da cidade”. Nessa conjuntura, verifica-se a 
inexistência de limites entre o mundo humano e não humano (pelos 
processos de antropomorfização e animalização dos seres), bem co-
mo entre o ordinário e o extraordinário (pela presença de fantasmas 
e seres lendários). No entanto, o mais importante rompimento dos 
limites naturais é, segundo a autora, a possibilidade de superação da 
morte experienciada por Ponciano. Desse modo, ocorre a anulação 
do conceito de morte enquanto fronteira, já que o protagonista por 
ela passa sem sequer dela tomar ciência. A continuidade do espaço, 
superando a vida e a morte, não impede, porém, a circunscrição de 
uma “região fixa” identificada com o campo, confirmando o vínculo 
entre concepção mítica e modelo de economia agrícola:

Assim, quando o coronel se fixa por um certo período na cidade, 
que como no texto de Guimarães Rosa é a ameaça mais concreta à 
dessacralização do mundo mítico, ele vem a participar de um mundo 
profano, onde desaparecem os seres mitológicos, erguem-se limites 
rígidos entre os reinos e à morte é atribuído o final da existência. 
(Zilberman, 1977, p.100)

Correlata à totalidade do espaço natural encontra-se a unidade 
do tempo primordial, também detectada pela eliminação da distân-
cia entre a vida e a morte, o que permite que o avô de Ponciano re-
torne depois de morto em forma de assombração. A autora observa 
ainda que a passagem do tempo na cidade é marcada por contagem 
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cronológica, enquanto no campo se registra pela associação aos ciclos 
naturais.

A última unidade, entre o signo e o referente, também se estabe-
lece nesse romance, de maneira que tudo o que a palavra denomina 
corresponde a um acontecimento. Isso se faz notar, aponta a autora, 
no episódio em que Ponciano, ao relatar um caso de assombração a 
Juquinha Quintanilha, com o intuito de assustá-lo, acaba por tam-
bém amedrontar-se com a história contada. Além desse momento, há 
também aqueles em que o exagero das aventuras contadas acaba por se 
tornar expressão da verdade. No entanto, o protagonista não é o único 
responsável por esse que é um ato coletivo: “[...] não é só o coronel 
que inventa, criando fantasias que são encaradas como realidade, já 
que todas as pessoas que convivem neste meio ajudam a expandir a 
fama dos feitos de Ponciano” (Zilberman, 1977, p.101). Assim, as for-
mas que buscam nomear o mundo são assumidas como verdadeiras, 
identificando-se aos seres e objetos a que dizem respeito. O alardeado 
sucesso de Ponciano com as mulheres ocorre apenas nesse plano. Nisto 
a autora identifica um “crescente afastamento da realidade nos modos 
de fazer referência a ela, desde a imaginação até o delírio” (Zilberman, 
1977, p.101). Para o leitor, por outro lado, permaneceria a “distinção 
entre os dois reinos, o do real e o da fantasia, aparecendo-lhe o texto 
como produto de ficção, num posicionamento que difere de Poncia-
no”. Ou seja, para Zilberman, a palavra manifesta sua capacidade de 
tornar o contado como realidade apenas na perspectiva de Ponciano 
e de outras personagens, mas não na do leitor, que consegue manter 
distanciamento a esse artifício. O limite da palavra que constrói a 
unidade de um mundo mítico está na ameaça do pensamento de um 
mundo urbano dessacralizado, representado na narrativa.

Depois de indicar tais índices da presença do mito nos romances, 
Zilberman passa a analisá-los por suas estruturas. Em O coronel e o 
lobisomem, a autora reconhece o modo de ser de um romance picares-
co ou de uma série de contos, em que, portanto, a ação central não 
aparece necessariamente marcada em subsequências centrais, como 
é o caso do romance rosiano. Além disso, a narrativa estaria cindida 
em dois grandes momentos: os oito primeiros capítulos tratando das 
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aventuras do coronel no campo, enquanto os demais, de sua vivência 
na cidade. Na primeira parte é que se notaria o caráter picaresco. A 
autora prossegue analisando os episódios de um ponto de vista da 
semiótica narrativa, a fim de determinar o sentido dos elementos 
míticos em seu interior.

Por essa análise, reconhece que nas aventuras do coronel há sem-
pre uma tarefa a cumprir, com o intuito de reestabelecer uma ordem 
prévia e eliminar um determinado mal (brigar com o gigante, caçar 
uma onça ou lutar com o lobisomem). Ao processo de cumprimento 
dessas tarefas, no entanto, impõe-se sempre um impedimento por 
parte do coronel que, alegando não ter autorização superior ou afir-
mando ser ato desonroso à sua patente militar, delega então a missão 
a um outro agente, como o galo Vermelhinho que vence as rinhas ou 
o menino que mata a onça em seu lugar, ambos trazendo-lhe fama. 
Nesses casos, “a instância da palavra terá sempre um papel harmo-
nizador, conciliando o coronel consigo mesmo e com o meio am-
biente” (Zilberman, 1977, p.122). Embora o leitor perceba o espaço 
criado entre ação e denominação, a unidade de ordem mítica perma-
nece intacta no mundo interior ao texto. Assim, fuga transforma-se 
em enfrentamento e se anulam os polos contraditórios. Segundo 
Zilberman (1977, p.122-3),

[...] os elementos míticos que assinalam o texto [...] têm um papel 
marcante no interior da narrativa, já que anulam os seus conflitos 
internos. Isto é, para que a aventura não se descaracterize, é preciso a 
invocação de um universo mítico que assegure uma unidade tal que 
evite a revelação da falsidade no interior da mesma. Neste sentido, 
guardando-se as proporções entre o estilo cômico de J. Cândido de 
Carvalho e o épico de J. Guimarães Rosa, estabelece-se um ponto 
em comum entre o cumprimento da tarefa por Ponciano e Joca 
Ramiro: em ambos, ele apresenta uma falha que denuncia ao leitor a 
sua transitoriedade, mas que encontra uma harmonização através da 
presença do mito. Mais uma vez, o mito aparece como um fator de 
equilíbrio dentro da sociedade representada assegurando a inexis-
tência de contradições, pelo menos ao nível aparente.
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As tarefas cumpridas realmente por Ponciano, no entanto, só 
dizem respeito aos seres extraordinários, de modo que “são estes que 
asseguram a fama real do coronel, sobretudo diante do incrédulo 
leitor, porque, mesmo após uma fuga, ele os enfrenta e derrota-os” 
(Zilberman, 1977, p.123). A autora reconhece, portanto, que os epi-
sódios sobrenaturais impõem-se como realidades no interior da nar-
rativa mesmo ao leitor incrédulo que reconhece o engodo do restante 
do relato. Assim, o mundo mítico, alicerçado por uma visão mágica 
do real, apresenta-se como algo imprescindível para legitimar a fama 
e a superioridade do herói sobre o meio em que vive. Essa saída, 
porém, não é possível para a missão de conquistar uma mulher com 
quem possa se unir e ter filhos, e nisso surge um segundo padrão 
estrutural que a autora reconhece na narrativa. O universo citadino 
em que Ponciano busca suas pretendentes com a finalidade de se 
casar surge como o empecilho a seu êxito, pois se opõe ao universo 
mítico do campo, inviabilizando o estabelecimento de qualquer 
união e levando o herói ao fracasso, além de não permitir o êxito com 
as mulheres pelo plano mítico. Por essa razão, a autora visualiza uma 
associação consonante a tal oposição espacial: enquanto o elemento 
feminino estaria circunscrito ao ambiente urbano (cultura), que lhe 
estaria vedado, o masculino estaria representado pelo campo (natu-
reza), único espaço em que Ponciano alcançaria sucesso. Esse impe-
dimento relacionado ao gênero se daria também em Grande sertão: 
veredas, com a impossibilidade da união de Riobaldo e Diadorim.

Por reconhecer que o espaço rural marca o distanciamento entre 
ele e seu objeto de desejo (o elemento feminino), Ponciano muda-se 
para a cidade, fase que corresponde à segunda metade do romance 
e a um terceiro padrão reconhecido pela autora. Esse é o momento 
em que se inicia a trajetória de queda de Ponciano: apaixonado por 
Esmeraldina, crendo-se correspondido, mas sendo enganado, ele é 
levado à falência. Em sua tentativa de adaptação, Ponciano carrega 
para a cidade os valores e o comportamento do meio rural, e por isso 
fracassa. Assim, amplia-se a esfera do vedado: “Não somente é a 
mulher, mas o ambiente em que ele circula, a cidade. O acesso à cul-
tura torna-se impossibilidade para Ponciano, e ele volta ao campo”. 
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(Zilberman, 1977, p.126). Esse terceiro padrão estrutural detecta-
do pela autora é assinalado por elementos da narrativa burguesa: 
ascensão e queda de um homem de negócios; fracasso sentimental 
associado à derrocada financeira; relações pessoais reificadas e inte-
resseiras. Além desses pontos, se oporiam aos outros dois padrões: a 
presença do realismo em oposição à presença dos elementos mágicos 
da primeira parte; mudança de cenário, do rural ao urbano; mudança 
nas relações pessoais, antes alicerçadas no favor e depois nas relações 
de compra e venda; e o abandono da estrutura picaresca, constituída 
por episódios de estrutura idêntica, por uma narrativa de desenvol-
vimento linear. Esse novo modelo narrativo no interior do romance 
corresponderia a um novo mundo que não pode ser abordado pelas 
regras do primeiro, o que criaria a seguinte correspondência: o 
mundo rural estaria para a narrativa fechada e a presença do mito na 
mesma proporção em que o mundo urbano estaria para a narrativa 
linear e o mundo dessacralizado.

O último movimento, a volta de Ponciano empobrecido e de-
cadente para o campo, marcaria um retorno ao primeiro padrão 
narrativo, pois é o momento em que o herói, depois da morte, irá 
travar uma luta com o Diabo, em um retorno claro às aventuras ex-
traordinárias: “Para Ponciano, a morte aparece como um sonho, do 
qual acorda percebendo-se com capacidades extraordinárias” (Zil-
berman, 1977, p.127). Desse modo, a narrativa deixa de ser linear 
para adquirir novamente uma estrutura mítica, fechada e repetitiva. 
O mito, no entanto, caminha para seu desaparecimento e superação, 
como também ocorre no romance rosiano:

Enquanto presença, ele [o mito] se constitui, como já dava conta 
Grande sertão: veredas, pela emergência de um mundo masculino, a 
meio passo da natureza e da cultura, polos opostos que exigem uma 
opção. Riobaldo opta pela segunda [cultura] e pela palavra conscien-
te, que é a narração e não mais o relato mítico; Ponciano decide-se 
pela primeira [natureza] quando percebe que a História, mesmo 
no universo preferentemente mítico, orienta-se para o outro lado, e 
pelo silêncio. No primeiro caso, o mito, anulando-se, acaba por dar 
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conta do seu contrário: a narrativa dessacralizada, onde existe homem 
humano, e executa a última fundação: a da civilização. No outro caso, 
o mito permanece, mas acaba superado pelas contradições estabele-
cidas por ele mesmo (palavra X ação), emergindo daí também um 
mundo não mítico porque anterior a este, mas não uma fundação.

Assim, em ambos os casos permanece o contexto da destruição 
do universo mágico, sendo que a transição do mundo do mito ao da 
realidade dessacralizada aparece como resultado do progresso histó-
rico. Essa transição equivale ainda a uma passagem “do mito à lite-
ratura” – e nesse ponto esclarece-se o título do livro de Zilberman –, 
pois ambos são livros de memórias, problematizando o ato de narrar. 
O reviver do mito pela palavra provocará a oposição entre relato mí-
tico e narração enquanto fator da existência, de modo que no conflito 
entre mito e literatura, a última se impõe: “O contador passa então 
do universo do mito ao da palavra dessacralizada, do mundo do ima-
nente ao do conceito [...]” (1977, p.130). Para sintetizar, os roman-
ces teriam em comum: uma cosmovisão mítica; um antagonismo 
entre mundo mítico e profano em que este se sobrepõe pela presença 
das contradições internas do mito; e a existência de um conflito entre 
mito e literatura, do qual esta se sobressai. Disso, a autora extrai que 
a presença do mito no interior de um texto literário pode determinar 
uma tipologia, sendo o suficiente para delimitar uma série de narra-
tivas. Nelas se verificaria que “o mito é sempre suprimido no final, o 
que só faz intensificar a noção de começo, pois trata-se do princípio 
de um contexto não mítico, onde a palavra é invocada para traduzi-
-lo, uma palavra nova e primeira” (Zilberman, 1977, p.131).

Pela análise da estruturação mítica nas narrativas, Zilberman 
(1977, p.137) conclui que o mito “conta o início de uma organiza-
ção social”, depois de expor uma época original em que o homem 
estava atado à natureza e era dela dependente. Essa submissão do 
homem à natureza é o que permitiria a “eclosão do sobrenaturalismo 
do real, admitindo a presença de seres extraordinários mesclados 
ao cotidiano”. Porém, a autora lembra que o pensamento mítico 
ligado à natureza pode não desaparecer totalmente mesmo depois 
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dessa transformação fundamental (da natureza à cultura). Riobaldo 
enfrenta a transformação deixando de ser jagunço e casando-se, en-
quanto que Ponciano é incapaz de empreendê-la, e retorna a um es-
tágio anterior. Em todo caso, ainda que o mito se integre à narrativa, 
ele não a abrange na sua totalidade, pois todos os textos ao final dão 
conta de sua superação: “eles são vistos como passagem histórica, 
fruto da evolução que o próprio mito quer esconder, mas que acaba 
impondo-se” (Zilberman, 1977, p.138).

Depois de verificar a estrutura do mito nos romances de José 
Cândido e Guimarães Rosa, Regina Zilberman procura as raízes 
desse fenômeno no interior da literatura brasileira a fim de com-
preender como sua incorporação se processa, especificamente na fic-
ção nacional. Para tanto, a autora elege as narrativas Iracema, de José 
de Alencar, e “A Salamanca do Jarau”, do livro Contos gauchescos e 
lendas do Sul, de João Simões Lopes Neto, como textos precursores 
dessa linhagem que busca a construção de um mito para o Brasil. 
Após passar por esses textos do Romantismo e do Pré-Modernismo, 
Zilberman inclui também em seu percurso investigativo produções, 
inclusive em verso, do Modernismo: Martim Cererê, de Cassiano 
Ricardo, Macunaíma, de Mário de Andrade, e Cobra Norato, de 
Raul Bopp. Por esse esforço de encontrar, desde Iracema, o princí-
pio de uma tradição no interior da literatura brasileira, Zilberman 
garante um avanço notável em relação à análise de Dacanal que, 
ignorando as raízes do fenômeno mítico na literatura nacional, partia 
diretamente da oposição entre os romances brasileiros e o romance 
burguês europeu.

A trajetória de formação dessa linhagem estabelecida por Regi-
na Zilberman é em parte legitimada pelo próprio José Cândido de 
Carvalho que, em entrevista concedida quando da publicação de O 
coronel e o lobisomem, revela: “Para escrever esse romance tive muito 
cuidado e reli muita gente: Guimarães Rosa, Mário de Andrade, 
Cavalcanti Proença e, ainda que pareça estranho, Eça de Queiroz” 
(Carvalho, 1964, p.2). Diante da pertinência da associação, convém 
registrar algumas das considerações da autora sobre o romance de 
Mário de Andrade, pautadas nos estudos referenciais Roteiro de 
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Macunaíma, de Cavalcanti Proença, e Morfologia de Macunaíma, de 
Haroldo de Campos.

Com base no primeiro, a autora recupera a ideia de que Macu-
naíma se aproxima da epopeia medieval, já que guarda em comum 
com essa tradição a sobre-humanidade do herói e a presença do 
maravilhoso. Assim, o protagonista, que reúne traços considerados 
essenciais à composição do indivíduo nacional, encontra-se fora do 
tempo e do espaço, numa gama de variedades regionais que lhe pro-
porciona uma identidade móvel. Na mesma direção, da reflexão do 
segundo a autora resgata a aproximação de Macunaíma aos contos 
maravilhosos da literatura russa, cuja morfologia é estudada por W. 
Propp. Essa associação seria possível em função da utilização, pela 
rapsódia de Mário, de fontes populares de caráter mágico, como as 
lendas que remetem a um pensamento primitivo, original. Alinha-
vando as obras, a autora demonstra que Macunaíma corresponderia 
a um momento de contestação do mito:

[...] percebe-se a unidade que existe entre este texto [Macunaíma] e 
os de Simões Lopes, onde predominam as categorias do maravilhoso 
e sobrenatural, presentes numa criação que se apoia na tradição 
folclórica. E o Macunaíma mantém ainda um vínculo com Iracema, 
cujo início imita de modo paródico. (Zilberman, 1977, p.175)

[...] a rapsódia de Mário circula no meio mítico estabelecido por 
Alencar e Simões Lopes Neto, mas de modo anárquico, parodiando 
suas realizações e tomando diante delas uma posição crítica. A obra 
configura-se então como um espelhamento que, refletindo uma 
imagem deformada do objeto a que se refere, põe à luz o seu caráter 
de consagração dos valores aceitos na sociedade. Nestes termos, o 
autor transita por esse ambiente, afastando-se dele e indicando que, 
se se coloca a possibilidade da crítica, esta somente se torna possível 
quando de fora, através do riso. (Zilberman, 1977, p.177)

O riso, uma conquista e atitude típica do Modernismo, implica 
um distanciamento que a narrativa mítica não comporta. Assim, 
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Macunaíma anula a índole mítica, investindo-se de uma perspec-
tiva de demolição. Também em decorrência desse distanciamento, 
segundo a autora (1977, p.181), as obras modernistas, apesar de 
situarem seus heróis no sertão ou na floresta, eliminam essa espa-
cialidade, “transformando o ambiente em cenário, papel pintado, 
através de conceitos vagos que os designam: no fundo do mato virgem, 
Terras do Sem-Fim”. Esse “sequestro do contexto”, que acentua a 
personalidade exótica dos elementos, se desfaz, no caso de Macu-
naíma, apenas quando o herói está em São Paulo. E, por essa razão, 
Zilberman (1977, p.181) lembra: “Mário de Andrade é o homem 
da cidade [...] e são os problemas do Brasil urbano que realmente 
afluem na rapsódia”. Desse modo, o americanismo do programa 
modernista é relativizado, já que o mundo rural é abolido e a sua 
ideologia de fundo localista é identificada às populações regionais. 
Daí a autora (Zilberman, 1977, p.181) concluir que “o Modernis-
mo, tendo a intenção de levar às últimas consequências a questão 
[do americanismo], acaba por suprimi-la sem resolvê-la, adiando o 
problema para a geração seguinte”.

A última parte do estudo de Regina Zilberman apresenta um 
panorama das modificações do romance brasileiro posterior a 1928. 
Retomando uma proposta de sistematização de Antonio Candido, 
segundo a qual a literatura brasileira dos anos 1930 coincidiria com 
um momento em que se aflora a consciência do subdesenvolvimento 
do país, Zilberman afirma que a ficção desse período é marcada pela 
denúncia social, em uma linha combativa, engajada e de feição neor-
realista. Embora saliente que o espaço ficcionalizado nos romances é 
tanto o urbano quanto o rural, a autora reconhece a predominância do 
último, por permitir que se revelem as condições de miséria e sub-hu-
manidade de regiões interioranas. No plano histórico, a crise de 1929, 
ao reduzir a capacidade nacional de importação de produtos, teria 
impulsionado um novo esforço de industrialização do país. Assim, o 
romance dos anos 1930 incorpora os efeitos dessas modificações eco-
nômicas e sociais, sinalizando a necessidade de reformas no campo.

A autora nota que mesmo narrativas que tomam a cidade como 
cenário revelam, muitas vezes, a dependência econômica do meio 
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urbano em relação à produção agrícola rural, condição natural, uma 
vez que se trata de uma modernização ainda incipiente. Assim, 
Zilberman (1977, p.184) conclui que das obras analisadas, tanto an-
teriores quanto posteriores ao Modernismo, o espaço em que a men-
talidade mítica se desenvolve é o campo: “Neste sentido, o corpus 
pensado sincrônica e agora diacronicamente possui este importante 
ponto em comum com o desenvolvimento da literatura brasileira: 
ele é regionalista [...]”. As obras que analisa coincidiriam, portanto, 
com o regionalismo enquanto uma tradição literária nacional, mas 
dentro dessa tendência maior se individualizariam pela presença do 
mito. Diante dessa constatação, a autora busca compreender o fenô-
meno de assimilação do mito pela literatura regionalista, mas para 
tanto utiliza-se de um instrumental semiótico:

O mito é, antes de tudo, a antítese do regionalismo; este é a 
condição histórica de uma nação, o mito é a sua transfiguração em 
a-historicidade, inscrevendo as narrativas numa tradição imemo-
rial, dada pelas narrações bíblicas ou da fundação da cidade eterna, 
Roma. O regionalismo é a espacialização da literatura, o mito é a 
sublimação do específico em genérico. Em outras palavras, o mito 
incrustado na literatura regional é a sua modificação em fatalidade, 
tornando-se a afirmação positiva (logo, mandamento) dos valores 
que são justamente aqueles que devem ser vencidos para que haja 
justiça social; por isso, constrói-se sobre o dever-ser (mandamento) 
e o seu contrário (proibição), exercendo um papel de controle sobre 
as contradições sociais e mascaramento do equilíbrio. (Zilberman, 
1977, p.185, grifos da autora)

Em Alencar e João Simões, seria pelo mito que os valores regio-
nais – e, portanto, subdesenvolvidos – se tornariam universalmente 
válidos, narrando suas origens e a engrenagem de sua repetição, no 
sentido de afirmar, pelo elemento mitológico, a ideologia da classe 
social dos latifundiários que dominavam a política da época. No 
entanto, o desenvolvimento industrial iniciado nos anos 1930 e 
intensificado nos anos 1950 levou a um gradativo esvaziamento do 
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poder do grande latifúndio. Diante disso, a autora (Zilberman, 1977, 
p.185) questiona: “Se é assim, por que ocorrem agora [anos 1970] 
tais narrativas fundamentadas no mito e numa ideologia que é a da 
preservação da propriedade agrária e confirmação a nível mágico 
de sua vigência?”. E a explicação aparece na sequência: “Acontece 
que, se os textos lidam com personagens ligadas à produção agrícola, 
buscarão eles uma forma que seja o verdadeiro modo de expressão da 
classe dona de terras” (Zilberman, 1977, p.185). Desse modo,

[...] a causa do emprego do mito como elemento unificador da narra-
tiva deveu-se à sua identificação com a classe social a que se referia; 
porém, ele ainda se vale desse modo expressivo por uma última 
razão: é ele que decreta o inalterável e consagra o status quo porque 
permanente retorno à origem; e é esta que convém aos proprietários, 
quando percebem, como Ponciano, que o seu tempo de predomínio 
passou. E, se isto de fato se deu, a alternativa é anular o tempo, ativi-
dade para a qual concorre o mito. Com efeito, [...] os textos onde ele 
aparece surgem num momento historicamente determinado, aquele 
em que os privilégios desta mesma classe estavam ameaçados pela 
introdução ou fortalecimento de uma burguesia oriunda da ascensão 
industrial. (Zilberman, 1977, p.186)

A diferença entre as primeiras narrativas que plasmam o mito 
(como Iracema) e o estágio em que o fenômeno se encontra na prosa 
posterior a 1950 (como Guimarães Rosa e José Cândido) estaria em 
uma questão de – salvo engano, pode-se dizer – perspectiva, pois os 
últimos: “veem o processo de dentro, como um desenvolvimento de 
uma origem [...] e um fim que [...] é a derrocada de uma classe espe-
cífica, imposta pela evolução por que passou o país desde os tempos 
coloniais até o presente” (Zilberman, 1977, p.187, grifos nossos). O 
mito em Alencar e Simões Lopes Neto, embora procure manter seus 
vínculos com o folclore ou com a tradição aborígene, se estabelece 
como “uma última máscara que a intenção imperialista – associada 
com a classe proprietária rural, que sempre tira partido dessas narra-
tivas – assume” (Zilberman, 1977, p.167), ou seja, é o imperialismo 
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europeu que triunfa, de uma perspectiva externa. Para melhor es-
clarecer esse ponto, convém lembrar que a autora (Zilberman, 1977, 
p.144) demonstra, na análise de Iracema, como José de Alencar des-
trói os efeitos mágicos do texto ao fazer coincidir a voz do narrador à 
perspectiva racional do homem branco e civilizado, representado na 
figura do protagonista Martim.12

No entanto – e este parece ser um dos pontos mais profícuos e in-
trigantes da reflexão de Zilberman – essa perspectiva interna, o olhar 
“de dentro” do processo, contida nos romances de José Cândido e 
Guimarães Rosa, não significaria necessariamente, segundo ela, a 
conquista de autonomia em relação aos valores europeus ou ainda a 
libertação de uma tradição literária de jugo estrangeiro.

A autora chega a essa conclusão a partir da discussão da ideia, 
de Mario Vargas Llosa, de que os grandes romances refletem so-
ciedades que estão por perecer: para a autora, a derrocada de uma 
sociedade aparece, como se viu, representada nos romances em 
questão pelo processo mítico. Esse fenômeno se ligaria aparente-
mente ao programa do Real Maravilhoso, proposto por Alejo Car-
pentier, momento em que a ficção latino-americana se ocuparia da 
cosmovisão selvagem e do pensamento mágico inerente à formação 
do continente, opondo-se à tradição da narrativa ficcional europeia. 
Com efeito, retomando Antonio Candido, Zilberman sustenta que 
todo o esforço da literatura brasileira, desde o Romantismo, foi o 
de afirmar sua autonomia por meio de uma série de correntes que 
quiseram criar padrões e arquétipos nacionais (indianismo, regio-
nalismo, nativismo modernista etc.). As principais respostas a essa 
necessidade se deram pela escolha de “temas novos”, peculiares à 

 12 Regina Zilberman exemplifica o esforço de José de Alencar em conferir ve-
rossimilhança à narrativa de Iracema quando, pelo narrador, busca explicar de 
uma perspectiva objetiva e racional os ritos aborígenes, impedindo, com isso, 
a aceitação de qualquer realidade mágica que esses rituais pudessem conter: 
assim, os efeitos de um determinado licor não corresponderiam a uma imersão 
“real” numa realidade “mágica”, mas sim a um “sonho” mágico, o que equivale 
a uma explicação racional para o fenômeno.
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realidade nacional, e isso culminaria com a recusa inclusive das for-
mas literárias importadas.

Nesse sentido, romances como os de Rosa e José Cândido não 
apresentariam uma forma nova de representar, ao afastarem-se da 
mimese como princípio da arte ocidental e se aproximarem do mito? 
E não seria essa, como queria Carpentier, a possibilidade de desco-
lonização no plano artístico? A resposta de Zilberman, contrariando 
aparências, é não – pelo menos num plano ideológico. Para a autora 
(Zilberman, 1977, p.188-9), essa literatura, embora expressando 
uma visão interna do processo e assumindo um novo modo de repre-
sentação, continua a afirmar, na verdade, valores europeus:

[...] levando-se em conta os casos aqui analisados, os resultados con-
tradizem a hipótese, já que sempre culminam com a afirmação dos 
valores europeus. Aliás, a conclusão não poderia causar estranheza. 
Com efeito, se eles traduzem uma passagem e uma derrocada como 
resultado das transformações promovidas pela industrialização, a 
ascensão, entrevista nas sagas individuais [Grande sertão: veredas e 
O coronel e o lobisomem], é a da civilização burguesa, que, no Brasil, 
caracteriza-se pela inautenticidade de sua autonomia, pois depende 
da inversão de capitais estrangeiros. [...] Devido a isto e aos fatos an-
tes mencionados, ainda não é aquela forma que libertará a nossa lite-
ratura, mesmo porque não resiste até o final dos textos; na verdade, 
ela é sobretudo o que se afirmou acima: aquela expressão vinculada 
às personagens do texto, ligadas a uma economia agrícola. Mas não 
libera uma tradição literária de um jugo estrangeiro, assim como o 
passo histórico seguinte, que nestas obras às vezes é assinalado, não 
produziu a independência econômica.

Zilberman (1977, p.189) defende que não se pode considerar 
realizada a perseguida descolonização de que trataria o romance 
latino-americano ao narrar o estado de crise e decomposição de 
uma sociedade, o que viabilizaria uma arte “realmente autóctone”. 
A argúcia crítica da autora a leva ainda a questionar – mesmo na 
década de 1970, ou seja, estando muito próxima temporalmente ao 
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fenômeno – qual seria a validade de um programa que defende o 
“específico americano”, uma vez que isso poderia revelar, por seu 
revés, uma intenção exotista, como a dos europeus no século XVI 
em relação ao novo continente. Assim, sustentando uma perspectiva 
que contempla a relação dialética entre o dado local e o estrangeiro 
na literatura nacional, a autora (1977, p.189) estabelece o fulcro de 
seu raciocínio:

[...] o verdadeiro americano [...] radica na humanidade do indivíduo 
deste continente e, se o poeta traduz dramas locais, estes só terão sig-
nificado se se integrarem num projeto de liberação do homem, seja 
do Terceiro Mundo ou das potências imperialistas. Devido a isto, a 
não identidade destes textos com esta ideologia americanista pode 
tornar-se uma virtude; em contrapartida, eles podem chegar ao ex-
tremo oposto, crendo inelutável (em alguns casos, com júbilo, como 
Alencar) a ocidentalização. Há, pois, uma dualidade neste processo, 
estando cada narrativa atada de um lado a um patrimônio cultural 
e ideológico do qual até agora toda a América não pôde escapar e 
de outro, a este esforço liberador que a faz aderir à transformação 
histórica e à revelação de suas condições. E sem se levar em conta 
tal ambiguidade, que é o pathos do Terceiro Mundo, jamais se com-
preenderá esta mesma realidade, o seu meio caminho entre a opção 
por si mesmo e a sedução de uma direção tida como inevitável.

Aos que pudessem indagar pela falta de atrelamento da discus-
são à questão do gênero romance, Zilberman responde buscando 
em Bakhtin (1998) o sustentáculo e a legitimação de sua abordagem 
pelo viés do mito: conforme afirma, pela presença do componente 
mítico em sua aliança com a classe latifundiária, os textos estu-
dados poderiam, caso ao final não revelassem uma derrocada, ser 
epopeias. Mas, como o fazem, configuram-se, na verdade, como 
romances, gênero que surge entre outras criações populares jus-
tamente parodiando as formas literárias derivadas do mito e uti-
lizadas pela classe aristocrática. Gênero sempre móvel, proteico, 
afinado à evolução de uma realidade, associado ao progresso, o 
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romance seria, portanto, a forma de expressão mais adequada para 
representar as tendências de edificação de um mundo novo, de uma 
nova configuração social.

Diante disso, é possível perceber o quanto a reflexão de Zilber-
man avança em profundidade ao se utilizar, com propriedade, de 
conceitos antes mobilizados sem rigor e precisão por Dacanal. A 
autora compreende, portanto, o fenômeno de incorporação do insó-
lito no romance O coronel e o lobisomem como a integração do mito 
à narrativa romanesca. No entanto, o componente mítico, utilizado 
como instrumento de afirmação de uma sociedade latifundiária em 
vias de desaparecimento, não resistiria enquanto “mito” no texto. 
Permaneceria, assim, apenas o contexto da destruição do universo 
mágico. Isso porque, segundo a autora, problematiza-se, nesse 
romance e também em Grande sertão: veredas, ambos livros de me-
mórias, o ato de narrar. Desse modo, Do mito ao romance explora a 
possibilidade de existência de uma relação de oposição entre o relato 
mítico (o mito) e a narração (o romance) nessas obras.

Mas a autora reconhece uma diferença entre as obras na con-
figuração desse processo, guardada aqui para o final para melhor 
discuti-la: segundo ela, se desse embate sobreviveria, no romance de 
Guimarães Rosa, a palavra dessacralizada (o romance, a narração, 
a literatura) acima do mito, no de José Cândido, por outro lado, o 
rompimento com o mundo mítico se daria pelo silêncio final, pela 
anulação da palavra (aliada ao mito), dada a total inserção de seu 
agente, Ponciano, no universo natural. Isso porque a palavra para 
Ponciano seria um modo de solucionar conflitos. Nisso residiria 
a diferença do tipo de aproveitamento do mito entre as obras. Em 
suas palavras: “Esta é a contrapartida da questão discutida, pois, se 
no texto anterior [Grande sertão: veredas] a literatura aparece como 
possibilidade num mundo profano, aqui [O coronel e o lobisomem] 
ela some, junto com o mergulhar de Ponciano no universo natural” 
(Zilberman, 1977, p.130). Tal mergulho o levaria ao silêncio, à des-
truição do mito: “Para Ponciano, a palavra desempenha também um 
papel fundamental, o de harmonizar os conflitos e confirmar a vera-
cidade das aventuras do coronel; em vista disso, ela é uma aliada do 

Coronel_e_o_lobisomem__[MIOLO]__Graf_v1.indd   162 12/01/2016   09:36:20



O CORONEL E O LOBISOMEM  163

mundo mítico, aliança que se rompe somente quando o agente opta 
pelo silêncio, isto é, pela sua anulação”.

Se é dada a possibilidade de divergir de algo em seu raciocínio, o 
ponto parece ser este: embora não comprometa o restante de sua di-
reção argumentativa, parece contestável a afirmação de ser o silêncio 
de Ponciano, ao final, a razão do rompimento com o mundo mítico. 
Zilberman (1977, p.130) entende que a palavra é “aliada do mundo 
mítico”, por “harmonizar os conflitos e confirmar a veracidade das 
aventuras do coronel”. No entanto, não seria exatamente o contrá-
rio? A palavra, na realidade, trai Ponciano e, ao invés da harmonia, 
instaura um conflito entre ele e o mundo: é seu discurso que o de-
nuncia. E mais, a palavra de Ponciano não o trai apenas ao expor as 
fraquezas dele ao outro – como personagens e leitor que o percebem 
ingênuo –, sua palavra o trai também ao fazê-lo nela acreditar, ou 
seja, só a ele ela confirma a veracidade de suas aventuras, na medida 
em que acaba aceitando-a e dela se convencendo.

Nesse sentido, são esclarecedoras algumas considerações feitas 
por Nelly Novaes Coelho em 1966 – ainda que a autora não mencio-
ne o papel da palavra como agente do engodo armado por Ponciano 
a si próprio: segundo ela, as ocasiões em que o coronel se aproveita 
de situações ou se vangloria por sua coragem, mas que acabam reve-
lando seu medo, não fazem dele necessariamente um farsante, antes 
denunciam sua ingenuidade:

Aí estão os contrastes do nosso quixotesco herói, com seus rom-
pantes e suas bazófias; indiscutivelmente homem conhecedor dos 
homens e sagaz explorador das circunstâncias favoráveis. Porém o 
curioso é que apesar de essas fragilidades estarem registradas aberta-
mente [acrescente-se: pela palavra]; em momento nenhum, o Coro-
nel nos dá a impressão de ser covarde... A sensação final que nos fica 
(mesclada a uma certa malícia e bonomia) é a de uma tocante cora-
gem: a coragem dos fracos, que não têm consciência de sua fraqueza 
e muito simplesmente acreditam na própria fortaleza e confundem 
valentia com os astutos recursos usados, a fim de se porem a salvo; e 
salvaguardarem as aparências.
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Coronel Ponciano não é, pois, um farsante; é um homem cheio 
das muito naturais fragilidades humanas, mas que acima de tudo 
acredita em si mesmo; em sua força; em seu poder, tal como D. 
Quixote acreditava na alta estirpe de seu Rocinante; e em sua missão 
cavalheiresca de defender os fracos e espalhar a justiça na terra. E 
é devido à crença ingênua que Ponciano revela ter em sua própria 
grandeza, e em seu papel dentro daquele pequeno mundo, que o 
vemos como o D. Quixote de nossa ficção. Um coração generoso 
e manso que se queria ver como um “coração de leão”. (Coelho, 
1966, p.348-9)

Ao ser traído pelo próprio discurso, ao acreditar nas histórias fan-
tasiosas que inventa, ao crer-se portador de poderes sobre-humanos, 
Ponciano parece assumir, em sua figura, uma representação do 
Brasil, em sua euforia desenvolvimentista, no contexto mundial da 
época de publicação do romance. No entanto, como o desdobra-
mento dessa hipótese conduz a uma nova possibilidade de leitura da 
obra – leitura que aqui se quer propor como modo de atualizar sua 
fortuna crítica –, convém guardá-la para o terceiro capítulo deste 
livro, de modo que, por ora, apenas assinalando-a e mantendo-a em 
perspectiva, se prossiga com a visada crítica de Zilá Bernd.

No artigo “O maravilhoso como ponto de convergência entre a 
literatura brasileira e as literaturas do Caribe”, Zilá Bernd (1998) 
propõe uma leitura do romance O coronel e o lobisomem pelo aporte 
teórico do realismo maravilhoso. Na primeira parte do artigo, “Lite-
ratura brasileira (e latino-americana): entre racionalidade e magia”, 
a autora retoma a questão já apontada por Zilberman (1977), de que 
a literatura brasileira se afirmaria, desde seu princípio, pela busca 
de uma identidade nacional. Para tanto, a fonte de sua diferenciação 
estaria no “maravilhoso americano”, oriundo do aproveitamento das 
culturas autóctone e africana. Segundo a autora, a escrita praticada 
pelas elites buscou sempre privilegiar formas eruditas herdadas de 
uma tradição greco-latina, de modo a ignorar o imaginário ma-
ravilhoso presente nas culturas de povos subalternos: “[...] até o 
Modernismo, o imaginário mágico-sacral ou é excluído das diversas 
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formas de representação literária ou é captado a partir de uma visão 
exógena, mais no sentido de obter o que se costuma chamar de cor 
local” (Bernd, 1998, p.1). Assim, os modernistas seriam os primei-
ros a tentar incorporar a visão mítica das cosmogonias americanas ao 
patrimônio letrado, como ocorre com a obra de Mário de Andrade, 
ao buscar abolir a distância e a hierarquização entre cultura de extra-
ção popular e cultura erudita.

Esse projeto de aproximação, no entanto, seria abandonado pelo 
romance de 1930, que tomou os rumos do engajamento e da denún-
cia da situação de opressão em que vivia principalmente a população 
nordestina. No romance de 1930, essa denúncia se fazia pela neutra-
lização do misticismo popular:

[...] por estar inteiramente comprometido com a melhoria da situa-
ção dos oprimidos, [o discurso do romance de 1930] procurará neu-
tralizar todo o misticismo presente na cultura popular por considerar 
que é precisamente este misticismo que conforma a postura submissa 
dos desfavorecidos face a seus opressores. (Bernd, 1998, p.2)

Com essa ideia, a autora reitera a formulação de Alfredo Bosi 
(1988), no ensaio “Céu, inferno”. Nesse texto, o autor compara a 
ficção de Graciliano Ramos à de Guimarães Rosa para concluir que, 
embora ambos fossem observadores de tipos, ambientes e situações 
arcaico-populares, haveria uma importante diferença entre eles: en-
quanto o primeiro, mediado pelo determinismo, teria dificuldades 
para aderir ao mundo mágico dos sertanejos, o segundo se aproxi-
maria desse mesmo universo, mediado pela religiosidade popular. 
Nessa linha de raciocínio, conforme Bernd (1998, p.2), Rosa mani-
festaria sua adesão à cultura popular pelo modo de ver os homens e 
o destino, entrando, assim, em sintonia com “as versões simbólicas 
e maravilhosas da realidade que tecem os sertanejos para superar a 
extrema carência em que vivem”. Na linha de García Márquez e 
Alejo Carpentier, Rosa assimilaria os relatos mágicos e insólitos dos 
iletrados, interpretando-os como formas alternativas de narrar os 
acontecimentos históricos e de aceitar o destino. José Cândido de 
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Carvalho, nesse cenário, é um dos autores que teria superado essa 
dicotomia:

Assim, com Ramos, de modo ainda incipiente, e com Rosa, 
explicitamente, começam a ser desbravados os caminhos que levam 
à construção de um primeiro nível de hibridação onde se associam 
tradição oral e visão maravilhosa da realidade a elementos da cultura 
letrada. Será com José Cândido de Carvalho na década de 60 e com 
João Ubaldo Ribeiro, na década de 80, que estes antagonismos serão 
verdadeiramente ultrapassados, havendo uma real apropriação por 
parte do escritor dos aportes da cultura popular que são crioulizados 
com os da cultura erudita, tendendo-se a uma dissolução gradativa 
das fronteiras que separam as duas vertentes. (Bernd, 1998, p.2)

Assim, apenas a partir da década de 1960 se daria a plena adesão 
ao imaginário mágico, por um trabalho de apropriação, reutilização 
e reciclagem de formas oriundas da cultura popular, que permanece-
ram em situação de isolamento, na periferia do sistema. O romance 
O coronel e o lobisomem romperia com essa situação pela diluição 
das fronteiras entre logos e mitos, entre a racionalidade da literatura 
erudita e a “visão mágico-maravilhosa” dos contos e lendas da tra-
dição popular (Bernd, 1998, p.3). Apoiando-se no estudo de Irlemar 
Chiampi (1980), Zilá Bernd compreende esse fenômeno como um 
nível de hibridação praticado pela literatura do chamado boom dos 
anos 1950 e 1960. No entanto, Bernd discorda de Chiampi quando 
esta afirma que haveria nessa literatura resquícios de um princípio 
de hierarquização no qual a cultura popular ficaria num plano infe-
rior ao da cultura erudita. Em todo caso, a presença dessas mesclas 
e reciclagens favoreceria a diversidade do mundo, afastando-se da 
ânsia do absoluto e produzindo uma escrita capaz de conferir identi-
dade às literaturas das Américas.

Apesar de, em 1998, afirmar conhecer apenas os estudos de 
Dacanal (1973) e Miyazaki (1988), Zilá Bernd compartilha, de certo 
modo, novamente da opinião de Zilberman, pois na segunda par-
te do artigo, “O universo maravilhoso do coronel”, defende que 
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José Cândido se inscreva na mesma vertente de Mário de Andrade 
e Guimarães Rosa. Para Bernd, essa linhagem se caracteriza pelo 
cruzamento de elementos das culturas oral e popular e da cultura 
erudita, compondo “escrituras híbridas”. Além disso, o romance O 
coronel e o lobisomem se vincularia ainda à vertente latino-americana 
do maravilhoso, fato que, lembra a autora, Érico Veríssimo já teria 
reconhecido ao afirmar, quando da publicação da obra, que se estava 
diante de uma “espécie de realismo mágico”.

Questionável no raciocínio da autora é a convicção de que o 
romance, por ser publicado no ano de 1964, seria uma crítica irre-
verente aos militares que praticaram o golpe militar. Como visto 
no primeiro capítulo deste livro, o romance já estava pronto há dois 
anos e desde 1963 encontrava-se com o editor à espera da publica-
ção. Além disso, o eixo da trama, a história de um militar decadente, 
contador de histórias inverossímeis, já aparecia nas crônicas “A 
Guerra do Paraguai em pessoa”, de 1951, e “O Major”, de 1958. 
Logo, a autora se equivoca quando propõe:

[...] não seria temerário afirmar que não foi mera coincidência o fato 
de JCC escolher este momento para falar de um coronel – figura 
símbolo de autoridade e arbítrio tanto na realidade como na ficção 
brasileiras – e de sua decadência e passeísmo (sic). O tom irônico e 
carnavalizado do romance diluiu o impacto da crítica irreverente e 
seu caráter subversivo. (Bernd, 1998, p.4)

Por outro lado, a leitura de Bernd se aprofunda quando resgata 
o trabalho de Tieko Miyazaki (1988) para discutir uma questão 
que perpassaria os romances Grande sertão: veredas, O coronel e o 
lobisomem e Sargento Getúlio. Segundo Miyazaki, essas obras, ao fo-
calizarem distintos momentos e regiões brasileiras em vista de uma 
problemática geral do confronto de culturas, tratariam do desapare-
cimento da função histórica de algumas figuras: o jagunço, o coronel 
e o sargento, respectivamente. Desse modo, o desaparecimento da 
importância de tais funções seria sucedida por uma tentativa de 
reconquistar ou de reconstruir uma identidade perdida. O coronel 
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Ponciano, diante de uma encruzilhada entre dois tipos de cultura, 
vê-se na tentativa desesperada de recompor sua própria identidade, 
daí a razão para o uso da primeira pessoa no romance: a narração 
em primeira pessoa, lembra a autora, é característica do discurso de 
afirmação identitária.

Nesse trabalho de rememoração do narrador, unem-se memória 
individual e coletiva, de modo que as recordações do coronel são en-
tremeadas por mitos do folclore brasileiro e universal. Endossando 
a opinião de Irlemar Chiampi (1980), Zilá Bernd (1998) afirma que 
“poderíamos dizer que o narrador introduz o maravilhoso através 
do suporte da narração tética (representação do real), colocando real 
e maravilhoso em relação não contraditória, como ocorre nas narra-
tivas do Realismo Maravilhoso” (Bernd, 1998, p.5).13 Em sua pers-
pectiva, portanto, real e maravilhoso convivem na obra, fundamento 
que justificaria sua associação às narrativas do chamado realismo 
maravilhoso. A partir disso, a autora explica que em cenas como a do 
ururau e a da sereia, ocorre um processo de “naturalização do sobre-
natural”, garantido, no caso do primeiro, pela descrição do animal 
em um jantar (uma situação real), e, no do segundo, pela pergunta 
da sereia sobre a possibilidade de se casar com o coronel. Desse mo-
do, o insólito deixa de ser o “outro lado”, ou o desconhecido, para 
incorporar-se ao real, como se o maravilhoso estivesse na realidade, 
conforme perspectiva de Carpentier. Explica, então, Bernd (1998, 
p.7): “Por isso, o narrador não se desconcerta diante do sobrenatu-
ral, dizendo apenas ter fingido espanto e que não se deixaria levar 
pela sereia para as ‘profundezas das águas verdes’”.

Essa interpretação, no entanto, parece um tanto questionável, 
uma vez que Ponciano, na verdade, teme o sobrenatural e só nega 
esse fato para parecer corajoso e conquistar fama. Logo, ainda que 
se aceite que real e sobrenatural convivam na narrativa, não se 
pode dizer, necessariamente, que o insólito não provoque medo 
e assuste as personagens. Embora saia vitorioso ao final de suas 
aventuras sobrenaturais e acabe se convencendo de seu pretenso 

 13 A paginação indicada refere-se à versão de impressão, gerada ao salvar o artigo.
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heroísmo, Ponciano comumente se assusta no princípio, e é justa-
mente quando tenta esconder esse fato que ele se denuncia, eviden-
ciando seu medo.

Outro ponto importante da reflexão de Bernd, novamente am-
parada em Miyazaki, é o reconhecimento da figura do contador de 
histórias no romance. De fato, conforme se verificou, a figura antro-
pológica do contador de histórias na ficção de José Cândido já se faz 
presente nas crônicas, antes de se plasmar na forma romanesca. Em 
O coronel e o lobisomem, a representação do contador revelaria a cons-
ciência de que a cultura popular estaria morrendo e o pensamento 
mágico restringindo-se ao campo:

Assim, revivendo relatos nos quais muitos já não acreditavam 
taxando-os de “invencionices do povo bronco dos ermos”, o coronel 
empreende uma tentativa desesperada de preservá-los da ameaça de 
desaparecimento. Ao narrá-los, o coronel está, portanto, repetindo 
o gesto dos contadores, compelidos a exercer a memória em meio a 
uma população que não dominava a escrita. O gesto de preservação, 
contudo, é duplo: preservando a oralidade, o narrador preserva sua 
própria figura de coronel em vias de desaparição como as estórias 
que conta. (Bernd, 1998, p.6)

Entre essas “estórias” do contador Ponciano, Zilá Bernd confere 
maior destaque à do lobisomem, mito que a autora compara ao do 
zumbi na literatura francófona do Caribe. Conforme explica, o mito 
do lobisomem é universal, registrado desde Heródoto, e foi levado 
da Grécia a Portugal, para depois se espalhar para o continente 
americano. Mistura de lobo e homem, é um dos “animais fabulosos” 
mais conhecidos no mundo. Em sua essência, está a capacidade de se 
transformar em lobo, de se metamorfosear. A tese de Bernd é de que 
a transformação que está no cerne da figura do lobisomem pode sim-
bolizar, como tema literário no Brasil e na América Latina, o caráter 
híbrido e de permanente metamorfose do continente americano. 
Segundo ela, seres híbridos como o lobisomem e o zumbi expressam 
a ambiguidade humana e se constituem em “bodes expiatórios da 
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comunidade que, ao eliminá-los, exorciza seus medos perante o es-
tranho e o desconhecido” (Bernd, 1998, p.11).

A autora conclui afirmando que no corpus analisado, entre ro-
mances brasileiros e caribenhos, ocorre o trânsito de duas lógicas 
que interagem sem se antagonizar, duas visões de mundo que são 
apresentadas de forma não contraditória. O efeito disso seria o abalar 
de certezas, proporcionando “efeitos de verdade” ao leitor, já que são 
várias as formas de compreender as Américas.

O que os autores visam não é a construção de uma escritura 
pasteurizada e previsível, ou a inscrição de formas e sentidos popu-
lares pelo mero gosto de produzir efeitos de exotismo. Creio que no 
bojo de seu projeto de escritura está a elaboração de uma identidade 
americana crioulizada ou híbrida, alicerçada no reconhecimento do 
outro ou estruturada com base na não hierarquização das diferenças. 
(Bernd, 1998, p.12)

A direção que a autora aponta, no sentido de que a absorção das 
formas populares pelas narrativas está associada com a construção 
de uma identidade americana híbrida, fornece bases para a propo-
sição a ser feita no capítulo seguinte. Nesse sentido, pretende-se 
demonstrar, a seguir, como ocorre a construção de uma identidade 
latino-americana, em geral, e brasileira, em específico, no romance 
de José Cândido de Carvalho. Com efeito, conforme já se men-
cionou ao final da apresentação do estudo de Regina Zilberman, o 
romance O coronel e o lobisomem permite que se visualize, na carac-
terização de seu protagonista, o que se poderia entender como uma 
espécie de retrato do Brasil da segunda metade dos anos 1950. Por 
essa leitura, torna-se possível indicar uma interpretação viável da 
função da dimensão insólita do romance, além de definir o lugar 
da obra tanto no contexto histórico de sua publicação, quanto na 
vertente regionalista da literatura brasileira, cumprindo, assim, com 
os intuitos propostos neste estudo e favorecendo uma atualização da 
fortuna crítica do romance.

Coronel_e_o_lobisomem__[MIOLO]__Graf_v1.indd   170 12/01/2016   09:36:21




