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3  
um lobisomem nA periferiA do 

cApitAlismo

Ponciano somos nós

A cultura pode ser vista como a matéria de criação 
do artista. Ao debruçar-se sobre a realidade, o 
dilema ou o absurdo, o artista lida principalmente 
com os elementos espirituais que manifestam ou 
recobrem o desafio. Lida com a cultura, com o 
mundo das ideias, imagens, símbolos, signos, re-
presentações, sublimações, exorcismos, fantasias. 
Um dos segredos da fabulação artística está em 
que ela desvenda o dilema e o absurdo escondidos 
na realidade. Há formas de vida e movimentos 
da história que aparecem de modo surpreendente, 
ou enlouquecido, quando o artista inventa possi-
bilidades do real. O episódico, fugaz ou insólito 
pode revelar andamentos do todo. Neste sentido, 
a arte é uma forma original, privilegiada, de 
conhecimento.

(Ianni, 1991, p.12)

Em vários países, se não em todos, há romances 
que constroem a fisionomia da sociedade nacional, 
enquanto história, cultura, lutas sociais, vitórias, 
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172  NAIARA ALBERTI MORENO

derrotas, façanhas. Fica bastante nítida a resso-
nância da nação no romance; e deste na imagem 
que uns e outros podem construir da nação. Na 
América Latina, o romance inventa a sociedade 
nacional.

(Ianni, 1991, p.51)

José Cândido de Carvalho, ao comentar sua obra, declarou, 
certa vez, em entrevista: “A gente só precisa partir da premissa de 
que a realidade supera a imaginação” (1971, p.2). De fato, jornalista 
desde os 16 anos, o escritor parece ter encontrado as bases para a sua 
criação ficcional de natureza insólita justamente na realidade de 
sua época. A tentativa de identificar a realidade ou o momento his-
tórico que se plasma no romance O coronel e o lobisomem poderia 
reportar, imediatamente, aos fenômenos políticos do coronelismo 
ou do golpe militar de 1964. No entanto, conforme se demonstrou, 
a fatura do romance é anterior a este último evento, além de que o 
eixo da história do coronel Ponciano já havia despontado em crô-
nica do autor de 1958. Já a tematização do coronelismo enquanto 
sistema político – bastante evidente na história do coronel Poncia-
no, um “Oficial Superior da Guarda Nacional” – parece não dar 
conta de aclarar plenamente os sentidos que o romance alcança e 
tampouco possibilitar que se explique sua conformação estrutural 
de modo satisfatório. Nesse sentido, a hipótese que aqui se levanta 
é a de que o romance, entre outras leituras possíveis, pode ser inter-
pretado pela capacidade de comportar uma imagem do Brasil, mais 
especificamente do Brasil da década de 1950. Aceitando a sugestão 
de Octavio Ianni, a nação repercute no romance e este, por sua vez, 
a reinventa.

Para compreender em que medida a figura de Ponciano pode 
ser tomada como uma espécie de representação do Brasil, vem a 
propósito resgatar, sem incorrer em determinismos ou pretender 
uma visão estritamente sociológica da obra, o panorama histórico 
imediatamente anterior ao lançamento de O coronel e o lobisomem. 
Entre 1956 e 1961, encontrava-se em vigência o Plano de Metas. O 
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programa econômico implantado pelo então presidente Juscelino 
Kubitschek tinha o objetivo de modernizar rapidamente o país, 
promovendo um surto desenvolvimentista, razão do slogan “50 anos 
em 5”, criado pelo poeta Augusto Frederico Schmidt. O ambicioso 
projeto alavancou a economia nacional por meio de um intenso in-
vestimento em industrialização, garantido tanto pelo setor público 
quanto pelo privado. No entanto, uma das medidas fundamentais 
à consolidação desse processo consistiu na abertura a investimentos 
diretos de capital estrangeiro. Assim, embora os objetivos dessa 
política de crescimento tenham sido a diminuição da importação de 
produtos pelo país e, com isso, a tentativa de superação da condi-
ção de subdesenvolvimento, sua implantação resultou em um alto 
endividamento público, gerador de um quadro de instabilidade 
econômica.

Ponciano pode ser compreendido em vários aspectos como um 
retrato desse Brasil. O pensamento fantasioso que lhe permite ver a 
si próprio como um herói é equiparável à imaginação que alicerçou o 
sonho de uma nação em um momento histórico de euforia e promes-
sas de mudança. Os dois metros de altura do herói de José Cândido 
e sua propalada força e coragem são proporcionais ao gigantismo 
do país de maior extensão territorial do continente sul-americano 
e a seu alardeado potencial de crescimento econômico. E gigante 
também é a ingenuidade que tanto Ponciano quanto a nação por 
ele representada demonstram pela convicção na veracidade de seus 
“mágicos poderes”: o discurso mítico de Ponciano e o discurso oti-
mista do governo se voltam contra seus próprios agentes, fazendo-os 
crer em soluções mágicas para os problemas.

Além disso, ambos almejam a transformação: vindo de uma 
classe de latifundiários enfraquecidos, Ponciano precisa se integrar 
ao mundo urbano e a uma classe emergente de capitalistas para 
sobreviver, para prolongar sua existência pela constituição de uma 
família; o projeto de JK, por sua vez, prevê igualmente a necessidade 
de rompimento com o modelo agrário-exportador de matérias-
-primas – e, por consequência, com a elite latifundiária que o agencia – em 
favor de uma revolução democrático-burguesa que surge com a 
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174  NAIARA ALBERTI MORENO

industrialização.1 Há, portanto, o objetivo de superar a condição 
de atraso e marginalidade em que se encontram, saindo da periferia 
em rumo ao centro: Ponciano está na periferia da periferia (no meio 
rural de um país subdesenvolvido) e o Brasil na periferia do mundo 
capitalista ocidental.

Nesse mesmo sentido, se Ponciano fracassa em sua tentativa de 
transformação, tampouco o Brasil consegue se impor ao restante do 
mundo, permanecendo, ao contrário, subjugado ao controle das na-
ções hegemônicas. É a um processo de modernização reflexa (Ribei-
ro, 2007) que se assiste: experimentam-se apenas os efeitos reflexos 
do progresso alcançado pela industrialização das grandes potências. 
Tal é o subdesenvolvimento que, segundo Darcy Ribeiro (2007, 
p.41), não pode ser compreendido como uma fase de transição entre 
o feudalismo e o capitalismo, a qual afetaria uniformemente todos os 
povos imersos nesse estágio de evolução, como ocorreu na Europa: 
“O subdesenvolvimento é, na verdade, o resultado de processos de 
atualização histórica só explicáveis pela dominação externa e pelo 
papel constritor das classes dominantes internas, que deformam o 
próprio processo de renovação, transformando-o de uma crise evo-
lutiva num trauma paralisador”.

Nesse sentido, o insólito da narrativa não é uma resposta positiva 
a um anseio ufanista que visa a satisfazer olhares estrangeiros ávidos 
por exotismo, pelo contrário: a convocação do mágico à narrativa 
serve como instrumento de autorrevelação das fantasias nacionais, 
pela denúncia do caráter ilusório do progresso repentino do país, 
assinalando a existência de uma consciência da real precariedade 
das condições do momento histórico. Por essa perspectiva, o mito 

 1 Claudio Bojunga [20--] rebate a acusação de que tenha havido desinteresse por 
parte de JK pela reforma agrária: “É uma bobagem enorme quando criticam 
Juscelino por não ter feito reforma agrária. Existem certas coisas, em certos 
momentos, que estão fora do horizonte do possível. É a mesma coisa que pedir 
ao presidente Franklin Roosevelt, que foi um grande presidente dos Estados 
Unidos, que ele desse partida na campanha dos direitos civis nos anos 1930, 
com a Depressão. Não era possível. Tanto é que esse problema só foi se colocar 
nos anos 1960. É evidente que certas coisas o Juscelino não podia fazer, mas o 
que ele fez bastou para que a sua se tornasse uma presidência paradigmática”.
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representado não se restringe à função de instrumento de afirmação 
de uma elite agrária dirigente em declínio no plano nacional, como 
propõe Zilberman, antes é a imagem de um país rústico, selvagem e 
arcaico, iludido com as ideias de civilização e progresso. Ponciano é 
o brasileiro da segunda metade da década de 1950, seduzido pelos 
influxos das metrópoles e dos grandes centros e, dados a perma-
nência da condição de subdesenvolvimento de boa parte do país e o 
desequilíbrio social que ainda o assola, Ponciano somos nós. Assim, 
o romance O coronel e o lobisomem pode ser entendido como uma 
paródia de um Brasil periférico em seus delírios de civilização.

Mediando ocultamente a confluência das imagens desses gi-
gantes sonhadores parece estar a figura histórica do presidente 
Juscelino Kubitschek (1902-1976), conhecido como homem que 
ousou governar com a imaginação, levando os brasileiros a viverem 
o sonho intenso de serem modernos e cosmopolitas.2 Primeiro pre-
sidente eleito por voto direto após a proclamação da República, JK 
foi o responsável pela construção de Brasília, a nova capital federal, 
instalada no centro geográfico do país como forma de promover o 
desenvolvimento do interior, distribuindo a hegemonia litorânea ao 
oeste e expandindo, com isso, os núcleos de influência do território 
nacional. O projeto já estava previsto em constituições brasileiras 

 2 Para mais concretamente recuperar o que foi a atuação de JK na presidência, 
convém expor um balanço de seu governo: “Durante os cinco anos do governo 
Kubitschek, o produto interno bruto (PIB) cresceu à média anual de 7%, contra 
os 5,2% do período de 1945 a 1955. O PIB industrial foi ainda mais expressivo: 
10,7% ao ano, em média. A produção industrial cresceu 80%, a siderurgia, 
100%, a indústria mecânica, 125%, a elétrica e de comunicações, 300%, e o 
setor de transportes em espetaculares 600%. A inflação média anual, de 24,7%, 
seria desprezível diante dos patamares que alcançaria no futuro. O governo JK 
construiu 20 mil quilômetros de estradas e pavimentou 5.600 quilômetros de 
rodovias já existentes, literalmente abrindo caminhos para a nascente indústria 
automobilística nacional. Implantou a indústria da construção naval e elevou a 
produção de petróleo de 6.800 para 100 mil barris diários. Construiu a refinaria 
Duque de Caxias – e as hidrelétricas de Três Marias e Furnas, aumentando a 
potência total instalada de 3 milhões de kW, em 1954, para 4,7 milhões no final 
do quinquênio. Criou ainda a Sudene, para promover o desenvolvimento do 
Nordeste, e a Comissão Nacional de Energia Nuclear” (Werneck, 2002). 
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anteriores, mas era sempre postergado pelos outros governantes. A 
construção de Brasília, obra liderada pelos arquitetos Lúcio Costa 
e Oscar Niemeyer, terminou em um tempo recorde de 41 meses e 
se tornou reconhecida como uma das maiores façanhas da história 
brasileira do século XX. Por realizações dessa magnitude, JK foi ho-
menageado como “o brasileiro do século”, em uma eleição divulgada 
pela revista Istoé em 1999, para indicar figuras brasileiras de maior 
destaque do século XX: “Com líderes como esse, não temos o que 
temer, pois somos capazes, como povo, de seguirmos adiante. Pedi-
mos a JK que continue a nos inspirar”, afirmou, na ocasião, o então 
presidente Fernando Henrique Cardoso.3

Sem a compreensão do carisma despertado por essa figura his-
tórica (e quase mitológica), a confessa simpatia de José Cândido de 
Carvalho por Juscelino Kubitschek poderia, em um primeiro mo-
mento, parecer contraditória a seus valores, uma vez que o escritor 
professava uma profunda aversão ao progresso.

Para melhor esclarecer essa questão é preciso lembrar que José 
Cândido chegou a fundar a Sociedade dos Inimigos do Progresso: a 
proposta, aparentemente absurda, pretendia-se séria e contava, ainda, 
com a adesão de escritores como Rachel de Queiroz, presidente da 
sociedade, e Carlos Drummond de Andrade, que participaria como 
patrono. O Jornal do Brasil, de 23 de janeiro de 1975 (1º Caderno, 
Nacional, p.17) noticiava: “Escritores no Rio preparam criação de 
sociedade para lutar contra o progresso”. A informação era que José 
Cândido pronunciaria, naquele dia, um discurso na ABL apresen-
tando o manifesto do programa. A intenção do grupo era discutir os 
efeitos maléficos do desenvolvimento para o bem-estar do homem. 
Alceu Amoroso Lima, sob o pseudônimo de Tristão de Athaíde, 
refere-se à associação, no artigo “Uma cultura agonizante” (Jornal 
do Brasil, 28 fev. 1975, 1º Caderno, p.6), como uma sociedade sim-
bólica, mas José Cândido afirmava, por certo um tanto jocosamente, 
tratar-se de uma sociedade “com estatuto, reuniões e diretoria” 
(Carvalho, 1975, p.1). Embora o projeto pareça não ter sido levado 

 3 Cf. O brasileiro do século. Istoé, São Paulo, n.1.577, 22 dez. 99.
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a cabo, José Cândido afirmava, ainda depois de alguns anos, sua 
necessidade. Ser um inimigo do progresso era-lhe, na verdade, uma 
ideia fixa, já que seu próprio estilo de vida condizia com o objetivo 
da projetada Sociedade. Os trechos a seguir são partes de entrevistas 
concedidas nos anos de 1977 e 1979, respectivamente, e demons-
tram bem essa sua obsessão:

Sempre achei que o progresso atrasa a vida. O mundo vai se 
desfigurando por ele. Há aparelhos para tudo, até para tirar cera do 
ouvido. As cidades modernas não foram feitas para gente de carne e 
osso. (Carvalho, 2004, p.132)

Se eu pudesse, andava de pincenê, polainas, bengala ou guarda-
-chuva. Dava um chute no mais aristocrático automóvel e fazia a ga-
solina retornar, pelo mesmo cano que a descobriu, às profundezas. 
(Carvalho, 2004, p.134)

Moro em Niterói, numa chácara, e não tenho carro. A vida hoje 
é para o automóvel, não para as pessoas. O amor que era na porta, 
hoje é na Barra. Tenho esperança que isso vá acabar porque a gaso-
lina está acabando. Espero que inventem algo bem pior para que 
todos andem a 20 quilômetros. A Rachel de Queiroz queria fundar 
a Sociedade dos Inimigos do Progresso. Acho que a ideia deve ser 
retomada, porque senão até a lua vai ser loteada. As minhas viagens 
são, no máximo, para Niterói. Sou o Marco Polo de Niterói. Quando 
vou a outro estado, tiro passaporte. Sou filho de portugueses, tradi-
cionais navegantes, mas não sou um viajor. (Carvalho, 1979, p.4)

Esse posicionamento de José Cândido perante a modernidade 
torna-se complexo quando posto ao lado de sua estima pela figura 
de JK, o grande impulsionador da industrialização brasileira. A 
maior demonstração dessa admiração aparece, em sua obra, no 
texto “O futuro manda lembranças”, parte do livro de entrevistas 
criativas, ou “retratos 3 x 4” como prefere designá-las, Ninguém 
mata o arco-íris. O livro foi publicado em 1972, mas o texto de seis 
páginas em que busca retratar JK, fixando-o em um “arco-íris” de 
personalidades a serem eternizadas, data de 3 de agosto de 1968, 
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conforme informação constante da obra. “Minhas viagens em torno 
dos outros” é como José Cândido define o teor pessoal do mosaico 
de retratos que constrói no livro (Carvalho, 1972, p.xii). Eduardo 
Portella demonstra ter compreendido bem o espírito da publica-
ção ao prefaciá-la com um pequeno texto intitulado “Desta vez, 
a mitologia urbana”. De fato, a viagem de José Cândido em torno 
da figura histórica de JK no livro acaba por acentuar os contornos 
míticos do presidente. Prova disto é que o escritor (Carvalho, 1972, 
p.156) inicia o delineamento do retratado do seguinte modo: “Nun-
ca perdeu tempo em miúdas faxinas de ódio ou ressentimentos. 
Construiu uma cidade e mudou o jeito deste país. É lendário e his-
tórico. É JK”. Tal texto, um primor pela condensação de sentidos 
das descrições imagéticas, merece ser comentado para dar concre-
tude à possibilidade de leitura, que aqui se apresenta, do romance 
O coronel e o lobisomem.

Depois desse pequeno preâmbulo, o texto divide-se em doze 
subdivisões ou pequenos flashes, de apenas um parágrafo em sua 
maioria. No primeiro fragmento, “Lenda em óculos e paletó” – ima-
gem de uma mitologia urbana de que fala Portella – José Cândido 
de Carvalho (Carvalho, 1972, p.156) apresenta o contexto em que 
se realizou a entrevista: Rio de Janeiro, residência do ex-presidente 
mineiro, em dia chuvoso, “bom tempo para conversinha mineira, 
em recanto de sala, bem fumada e bem cafezada”. E, já afirmando 
sua admiração por essa figura equiparável a um país inteiro, declara: 
“Viajo por essa fabulosa nação que é JK em pessoa. Dependurado em 
seu fascínio” (Carvalho, 1972, p.156, grifos nossos).

O próximo quadro, “Luar para exportação”, retoma o cenário 
da infância de JK. É a trajetória do natural ao artificial: Diamantina, 
os confins de Minas Gerais em uma época desprovida dos confortos 
da modernidade, inclusive, da luz elétrica. Não por acaso o biógrafo 
destaca a beleza do luar que ilumina Diamantina e suas adjacências. 
Mas o tom lírico logo se desfaz em gracejo: “Quando chega agosto, 
que é mês de vento e desgosto, o luar de Diamantina está maduro 
para ser encaixotado e exportado” (Carvalho, 1972, p.156). A re-
ferência ao mês de agosto – mote da ficção insólita de José Cândido 
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– indicaria, portanto, um tempo ideal para se “exportar o luar”. 
Note-se a fusão de elementos díspares, criando um efeito poético pe-
la estranheza das associações: um luar “maduro”, elemento abstrato, 
impalpável, caracterizado como uma fruta a ser encaixotada e expor-
tada. A imagem alude à política econômica adotada pelo governo 
JK, de diminuição da importação de produtos estrangeiros em favor 
da exportação de produtos nacionais.

Cada detalhe do texto, aliás, é significativo ao fazer referência a 
um dado histórico, como ocorre na seguinte construção: “Não é van-
tagem fazer serenata em Diamantina. Se o instrumento é desafinado, 
se a voz é empenada, o luar pega logo o violão e canta suas cantorias 
antigas, como aquela do peixe vivo que não pode viver fora da água 
fria” (Carvalho, 1972, p.156). A cena evoca o tipo de paisagem e a 
atmosfera que o campo assume na ficção de José Cândido; mas, mais 
que isso, a menção à “serenata”, às “cantorias antigas” e à canção 
popular do peixe vivo são referências diretas a símbolos que iden-
tificavam a figura de JK: “Filho de Diamantina, adorava serenata, 
em especial quando se cantava o ‘Peixe vivo’, canção folclórica que 
acabou se convertendo em uma espécie de hino com que Juscelino 
era saudado em toda parte” (Werneck, 2002). Há ainda referência 
a uma “serenata da melhor marca mineira” que teria sido oferecida 
a JK, “com milhares e milhares de figurantes [...]. Um comício de 
gente” (Carvalho, 1972, p.156). As imagens podem ser alusão à 
Frente Ampla, grupo político criado em 1966, que reuniu as maiores 
lideranças civis do país, Carlos Lacerda, JK e João Goulart, com o 
intuito de se opor ao Regime Militar instalado em 1964. A Frente 
Ampla se tornaria a maior manifestação operária do país e, por isso, 
em abril de 1968, foi proscrita pelo governo ditatorial, o que levou 
JK a abandonar a política. Daí o texto de José Cândido afirmar que 
depois da enorme serenata, JK quer organizar outra “em tom menor. 
[...] Com o luar por companheiro” (Carvalho, 1972, p.158). Como 
a entrevista é publicada em agosto de 1968 e o narrador afirma ser 
este um fato recente, a explicação adquire plausibilidade. O que 
entrevistador e entrevistado não sabiam é que meses depois, em 
dezembro, JK seria preso com o decreto do AI-5.
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No frame seguinte, “Diamantina intocável”, o “político mais 
simpático da história do Brasil”, como o descreveu Carlos Lacerda, 
assim aparece: “Com um pé no sapato e outro no chinelo, JK ri do 
luarão de sua terra. Dizendo assim: – É da melhor marca nacional.” 
(Carvalho, 1972, p.158). A cena de fortuita não tem nada. Um pé 
no sapato e outro no chinelo é uma imagem que por si só basta para 
indicar um misto de seriedade e descontração na personalidade 
do presidente, no entanto, ele de fato tinha por hábito descalçar os 
sapatos quando sentado. E foi em uma dessas ocasiões, mais especi-
ficamente quando em companhia de uma atriz norte-americana, que 
um fotógrafo o flagrou, registrando uma imagem que inspirou, in-
clusive, Nelson Rodrigues a escrever “Descalço com Kim Novak”:

[...] Ninguém mais antipresidencial. Ele trouxe a gargalhada para 
a presidência. Nenhum outro chefe de Estado, no Brasil, teve essa 
capacidade de rir – e nos momentos mais inoportunos, menos in-
dicados. Dir-se-ia que ele tinha sempre um riso no bolso, riso que 
ele puxava, escandalosamente, nas cerimônias mais enfáticas. Os 
outros presidentes têm sempre a rigidez de quem ouve o Hino Na-
cional. Cada qual se comporta como se fosse a estátua de si mesmo. 
Não Juscelino. Quando ele tirou os sapatos para Kim Novak (que 
achado genial! que piada miguelangesca!), ele foi o antipresidente, 
uma espécie de cafajeste dionisíaco. Eu diria que jamais alguém foi 
tão brasileiro. O novo Brasil é justamente isso: – um presidente que 
tira os sapatos para uma beleza mundial. (Jornal Brasil em Marcha, 
10 fev. 1961)

Como não poderia deixar de ser, na ficção de José Cândido, ao lado 
do riso, o sobrenatural marca presença no quadro “Os fantasmas 
andam de noite”. O escritor teria perguntado: “Presidente, como 
anda Diamantina em matéria de assombração?”. A partir disso, a 
cena que se desenrola parece ser uma variação de alguns episódios 
da vida de Ponciano. Diante da indagação, JK não ri – leva a sério 
assunto de assombração – e para responder retorna ao tempo de me-
nino. Agora JK é o contador de histórias:
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E regressa de lá [de “suas noites de calças curtas”] com um per-
sonagem enluarado, um certo cavaleiro que foi morto em perdidos 
anos e que teimou em não falecer. Ficou encantado, vivendo mais 
do que em seus dias de carne e osso. Comenta o bom humor de 
Juscelino:

– Que fantasma de castelo inglês, que nada! Assombração para o 
meu gosto só a do mineiro de Diamantina.

E relata, de óculos em punho, ser o enfeitiçado das noites de Dia-
mantina um fantasma andador. Pontual, saía sempre na hora certa, 
no ponteiro da meia-noite. Navegando em pata de cavalo. E era em 
pata de cavalo que atravessava a cidade para desaparecerem na noite 
do sertão. JK recorda:

– Embaixo dos cobertores, enrolado de medo, a gente via, sem 
olhos, o cavaleiro passar em seu galope encantado.

O cavaleiro da noite! Muitas vezes, no Catete ou no Alvorada, 
em Nova Iorque ou em Paris, no poder ou no exílio, Kubitschek ou-
viu seus perdidos passos. Melhor, vai ouvir esse tropel a vida toda. 
Enquanto tiver um coração de menino. (Carvalho, 1972, p.158-9)

Tanto a caracterização de JK como contador de histórias com 
“coração de menino”, quanto a descrição do cavaleiro falecido que 
continua a perambular pelo mundo em “galope encantado” reme-
tem imediatamente à atmosfera de O coronel e o lobisomem: igual-
mente contador de histórias de coração infantil, Ponciano também 
fica em estado de encantamento, quando se depara com uma sereia:

Aí ponderei:
– Ponciano está encantado.
Em verdade, o coronel não deliberava mais. Nem sentia o baru-

lho do mar, nem o vento da costa. Tudo escureceu como noite sem 
lua fosse. Na unha do encanto eu valia menos que um jacá furado 
ou agulha partida. Achei tudo isso uma falta de respeito que ofendia 
meu brio militar. (Carvalho, 1983, p.106)
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A semelhança é ainda mais notável ao final do romance, quando 
o coronel Ponciano, morto, ainda sai montado em sua “mulinha de 
desencantar lobisomem”, para o conflito final, ou talvez eterno, a 
“guerra do demônio” (Carvalho, 1983, p.303): “Em pata de nuvem, 
mais por cima dos arvoredos do que um passarinho, comecei a ga-
lopar. Embaixo da sela passavam os banhados, os currais, tudo que 
não tinha mais serventia para quem ia travar luta mortal contra o pai 
de todas as maldades” (Carvalho, 1983, p.304).

Depois de retirar os óculos para revirar suas memórias do sertão 
mineiro assombrado, JK os coloca novamente “para melhor ver o 
futuro” (Carvalho, 1972, p.159), no quadro “O futuro manda lem-
branças”, que confere título ao texto. Em 1968, ano da entrevista, é 
para o ano 2000 que ele dirige seu olhar de otimismo: “As antenas 
de JK dizem que será um tempo bom, mais igual e mais amigo. 
[...] Os grandes desencontros e contradições dos nossos dias terão 
desaparecido. Serão memórias de um tempo de procura e transição” 
(Carvalho, 1972, p.159). A solução para isso poderia ser encontrada 
na França, como explica Kubitschek, nação antiga, com uma “res-
peitável certidão de idade” de mais de 2 mil anos. Focaliza-se, por-
tanto, o centro irradiador da cultura europeia. Para o eterno otimista 
o futuro já teria começado, “andando nas pernas de suas máquinas 
maravilhosas”, mas máquinas que, José Cândido alerta, “arqui-
varam, como antiguidades de museu, os contos mais arrojados das 
Mil e uma noites” (Carvalho, 1972, p.159). E, com essa imagem do 
conflito entre modernidade e tradição, em que esta é soterrada por 
aquela, encerra-se esse sketch.

Em “Político, esse desconhecido”, o biógrafo apresenta a opinião 
de JK de que os políticos brasileiros muitas vezes são mal compreen-
didos, mal interpretados. No cenário da política nacional, são cita-
dos Osvaldo Aranha e Antônio Carlos, como personalidades que JK 
admira, exclamando: “– Verdadeiramente sedutores, representantes 
de um Brasil cordial e amável. Um Brasil de primeira ordem”. E o 
biógrafo endossa: “Criaturas esplêndidas! [...] Em suas mãos a polí-
tica era realmente uma arte de bom gosto. Uma flor de civilização” 
(Carvalho, 1972, p.160). Em “Orquídeas nas nuvens”, o tema da 
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política permanece: faz-se uma crítica, da perspectiva de JK, aos 
especialistas, técnicos, economistas que, para ele, nada entenderiam 
de política, cuja exigência é “formação em povo”. Assim, enquanto 
os políticos seriam os jardineiros, os técnicos seriam, por sua vez, 
com seus papéis, gráficos e um dialeto próprio e incompreensível, 
os botânicos, de modo que “Alguns cultivam orquídeas nas nuvens” 
(Carvalho, 1972, p.160), ou seja, seus conhecimentos teóricos e 
abstrações não têm proveito real e prático para o exercício de um 
governo. Está dada, portanto, mais uma faceta de JK: o populismo. 
Com efeito, “Juscelino reduziu a distância entre o presidente e os 
brasileiros”, afirma Claudio Bojunga (apud Werneck, 2002), autor 
de uma biografia de JK.

Nos fragmentos “Os audaciosos” e “Três para a história”, fala-se 
do entusiasmo de JK para com os “homens audazes, os que sacodem 
as nações e dão novos destinos à vida”, como os pioneiros “que 
espicharam o Brasil”, pois “não foi atrás de escrivaninhas, fazendo 
torrinhas de números que o Brasil cresceu”. E, nesse sentido, JK cita 
três personagens que teriam visto o país para além de seu tempo: “D. 
João VI, Mauá e Vargas” (Carvalho, 1972, p.161). Na continuação, 
depois de uma referência ao livro de memórias que JK produzia, 
Meu caminho até Brasília, no quadro “A lavoura do tempo”, retorna 
a figura do contador de histórias em “O impossível também acon-
tece”. O flash incorpora uma anedota ao remontar uma situação 
em que Juscelino, católico, conta uma piada ridicularizando o pro-
testantismo. “Entre os livros e a vida”, último fragmento, narra o 
contexto de término da entrevista: enquanto Juscelino atende a uma 
ligação telefônica, José Cândido observa os livros em seu escritório: 
sobre a mesa, dois romances, um de Jorge Amado e outro de Josué 
Montello, e uma biografia do Barão do Rio Branco. Nas paredes, 
aquarelas com as paisagens de Minas de céu muito azul: “Cores de 
Minas para os olhos castanhos e para o grande coração de JK” (Car-
valho, 1972, p.162).

Esse retrato de Juscelino Kubitschek, e também de uma época, 
feito por José Cândido, acaba por iluminar a caracterização do herói 
Ponciano e ampliar os sentidos que a trama pode adquirir em face do 
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contexto histórico desenvolvimentista de criação do romance. Para 
aceitar que Ponciano é uma representação do Brasil de meados do sé-
culo XX é preciso, antes, passar pela figura histórica e lendária de Jus-
celino Kubitschek no exercício da presidência e também pelo modo 
como a compreendeu José Cândido. A figura histórica de Kubitschek 
e a fictícia de Ponciano fixam-se nas páginas do escritor por contor-
nos míticos, lendários, próximos em suas características. Se Ponciano 
não é uma paródia da figura específica de Juscelino, ao menos é uma 
representação dos desejos de uma nação que sobre esse presidente se 
projetaram. Como herói nacional, JK se firmou no imaginário popu-
lar como uma figura que, por seus contornos gerais, aproxima-se da 
criação de José Cândido na personagem do coronel Ponciano. Assim, 
muito do que se falou a respeito do temperamento do homem JK4 
corresponde, em alguma medida, à caracterização do coronel:

“Era fácil criticar JK. O difícil, o impossível, era não gostar de-
le.” (Carlos Lacerda)

“A marca mais forte da sua grandeza foi a imaginação.” (Carlos 
Lacerda)

“O presidente Juscelino era antes de mais nada um ser humano, 
um homo sapiens, um cidadão que atuava levado por seu coração.” 
(Henrique Teixeira Lott)

“JK sabia ser galante, e não só com as mulheres – afinal, dizia 
Rubem Braga, a política era a arte de namorar homem.” (Claudio 
Bojunga)

“Juscelino olhava e tratava os seus semelhantes com o respeito e 
a ternura dos que sentem, dos que sabem, dos que são.” (Vera Brant)

“JK alcançou o que poucos estadistas alcançam: criar uma nova 
identidade nacional.” (Fernando Henrique Cardoso)

“A partir de Juscelino, surge um novo brasileiro.” (Nelson 
Rodrigues)

 4 Essas definições de Juscelino Kubitschek foram extraídas do site do Projeto 
Memória, que o homenageou com uma biografia em seu centenário, comemo-
rado em 2002, numa realização da Fundação Banco do Brasil e Odebrecht. Cf. 
http://www.projetomemoria.art.br/JK/.
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Nesse sentido, Ponciano pode ser entendido como o novo 
brasileiro, esperançoso, sonhador, que acredita na transformação, 
que acredita ser possível se inscrever na modernidade, buscando 
para si um novo perfil, uma nova identidade. Juscelino dizia “Deus 
poupou-me o sentimento do medo”, e é desse modo que Ponciano 
tenta se afirmar por sua coragem, muito embora, na prática, fracas-
se, como que revelando também em sua figura o fim de uma época 
de sonhos e projetos. “Todas essas proezas que aconteceram na 
segunda metade da década de 1950 foram muito inspiradas por essa 
ideia de que o Brasil podia dar certo. Foi uma época marcada pela 
imaginação”, afirma Cláudio Bojunga [20--]. Assim, a ira de José 
Cândido contra o progresso decorre, certamente, de sua frustração 
ao reconhecer que os esforços para obtê-lo, na esperança de que tudo 
pudesse melhorar, eram vãos. Logo, não é exatamente contra aque-
les que sonharam com um país melhor pela tentativa de participar 
do progresso que o escritor se indispõe: é justamente contra a ilusão 
criada pelo progresso numa nação periférica. Mais do que o reflexo 
de um momento da história nacional, seu romance é, portanto, uma 
crítica a esse momento, uma forma de revelá-lo além do aparente, 
é a tomada de consciência, de um ponto de vista interno, da preca-
riedade das condições do país, e a revolta contra a mecanização e a 
padronização do mundo.

Assim, a crítica construída nessa ficção dirige-se às consequên-
cias de um progresso que só pode ser parcial, que só pode se fazer 
gerando exclusão, desequilíbrios e desigualdade social. O fenômeno 
que José Cândido critica no romance O coronel e o lobisomem é a con-
dição de subdesenvolvimento ou ainda a situação de “modernização 
reflexa” por que passa o país, como Darcy Ribeiro (2007) explicaria 
em 1970. O Brasil, como outros países das Américas, só pôde ex-
perimentar os reflexos de uma modernização que se deu em países 
ricos do hemisfério norte, e esse seria o motivo do desenvolvimento 
desigual dos povos latino-americanos. Nesse contexto, a dimensão 
insólita e fantasiosa do romance exerce, para o protagonista, a fun-
ção de mecanismo de compensação de uma expectativa irrealizada 
de mudança, enquanto que, para o leitor, surge como a denúncia da 
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impossibilidade de melhorias, revelando, sob um olhar de extremo 
pessimismo, o caráter utópico dessa esperança. Dessa forma, o confli-
to entre modernização e atraso verificado no plano temático da nar-
rativa exige uma saída formal encontrada no nível do insólito. É pelo 
insólito, portanto, que a realidade do subdesenvolvimento se revela.

Se se aceitar que o romance de José Cândido, enquanto arte 
literária, cumpre com uma função para além da mera gratuidade e 
entretenimento, esta seria certamente a de proporcionar uma forma 
de conhecimento privilegiado acerca da realidade de sua época. 
Conforme afirmou Antonio Candido (2002, p.85-6), em vista das 
relações entre literatura e sociedade, “podemos abordar o problema 
da função da literatura como representação de uma dada realidade 
social e humana, que faculta maior inteligibilidade com relação a 
esta realidade”. Assim, os sentidos do romance se ampliam em fun-
ção de seu contexto histórico, ao mesmo tempo que, inversamente, a 
leitura da obra se torna uma forma poderosa de compreender a rea-
lidade pelo olhar crítico de um escritor que sobre ela se projeta para 
revelá-la (ou reinventá-la) ficcionalmente.

Subdesenvolvimento e literatura regionalista

Aqui tudo parece que é ainda construção e já é ruína.

Caetano Veloso

É de Antonio Candido (2002) a ideia – necessária para esse ponto 
da discussão – de que a literatura regionalista seja tributária da con-
dição de subdesenvolvimento de um país. Por essa relação, pode-se 
compreender melhor o vínculo entre a crítica social existente no 
romance de José Cândido de Carvalho e a tradição literária a que 
ele pertence. A noção de regionalismo na obra de Antonio Candido 
mostra-se, porém, cambiante e complexa, seja em função da diversi-
dade de produções que o termo abrangeu, seja pelo momento histó-
rico em que o crítico se inscreve. Em todo caso, isso exige um olhar 
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cauteloso para as nuances que o conceito adquire em seus estudos, 
antes de transportá-lo a um romance que não integra diretamente o 
corpus ao qual o autor se dedica.

Desse modo, deve-se lembrar que Antonio Candido demons-
trou, em certos momentos, resistência em reconhecer a qualidade 
de algumas obras identificadas sob esse rótulo. Em Formação da 
literatura brasileira, de 1959, embora sustente ser o regionalismo 
um fator decisivo para a autonomia da literatura nacional, Candido 
(2006) critica duramente o que se entende por regionalismo pós-
-romântico, o praticado por Afonso Arinos, Simões Lopes Neto, 
Valdomiro Silveira, Coelho Neto e Monteiro Lobato. Enquanto 
escritores do Romantismo, como José de Alencar, Bernardo Gui-
marães, Franklin Távora e Visconde de Taunay, teriam produzido 
obras regionalistas de valor, por nelas preponderarem os problemas 
humanos ao espaço, o outro grupo de autores (também conhecidos 
como pré-modernistas) teria incorrido no exotismo e eliminado a 
humanidade das personagens:

Já o regionalismo pós-romântico dos citados escritores tende 
a anular o aspecto humano, em benefício de um pitoresco que se 
estende também à fala e ao gesto, tratando o homem como peça da 
paisagem, envolvendo ambos no mesmo tom de exotismo. É uma 
verdadeira alienação do homem dentro da literatura, uma reificação 
da sua substância espiritual, até pô-lo no mesmo pé que as árvores 
e os cavalos, para deleite estético do homem da cidade. Não é à-
-toa que a “Literatura sertaneja” (bem versada apesar de tudo por 
aqueles mestres), deu lugar à pior subliteratura de que há notícia em 
nossa história, invadindo a sensibilidade do leitor mediano como 
praga nefasta [...]. (Candido, 2006, p.528)

A voz subjacente à argumentação de Antonio Candido é por ele 
revelada quando menciona Lúcia Miguel-Pereira para endossar a 
ideia da autora de que, mesmo aos românticos, que bem trabalha-
ram o regionalismo conferindo humanidade às personagens, faltaria 
o aprofundamento de uma “pesquisa psicológica”. Para se ter uma 
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ideia do que significa essa influência sobre o parecer de Candido, 
é válido recorrer ao artigo “Regionalismo e história da literatura: 
quem é o vilão da história?”, de Marisa Lajolo. Nele, ao analisar o 
tratamento dispensado ao regionalismo ao longo da historiografia 
literária brasileira, Lajolo (2007) utiliza a expressão “banho de mau 
humor” para sintetizar a visão negativa de Lúcia Miguel-Pereira so-
bre o assunto. A postura da autora de Prosa de ficção, livro de 1950, 
seria um dos marcos para a fixação da conotação pejorativa que o ter-
mo adquiriu na crítica nacional. Marisa Lajolo, porém, demonstra 
que o juízo de valor de Lúcia acaba por dizer mais respeito ao lugar 
crítico a partir do qual fala (discurso intelectual urbano), revelando 
os preconceitos daí decorrentes, do que à ficção regionalista que 
tenta inferiorizar:

[...] os preconceitos com que a crítica e a história literária brasileiras 
lidam com o regionalismo podem desvelar seus contornos ideológi-
cos e sua dimensão política: seus protocolos de leitura literária são 
urbanos e ortodoxos e talvez codifiquem, no rótulo regionalismo/
regionalista, sua incapacidade de dar conta do modo de ser mestiço 
da literatura regionalista que, produtor cultural crioulo como o país, 
é carimbado como estrangeiro pelos olhos urbanos e europeizados 
da crítica [...]. (Lajolo, 2007, p.327)

De fato, Antonio Candido compartilha por vezes dessa pers-
pectiva alvo da crítica de Lajolo e parece tomar o binômio regional/
urbano como correspondente simétrico a particular/universal, no 
sentido da validade estética e do alcance da significação das obras. 
Observe-se que não se trata de questionar aqui a pertinência da re-
flexão sobre o movimento de complementariedade entre o aprovei-
tamento de sugestões estrangeiras e a busca de recursos no próprio 
legado local – dinâmica que é, de fato, constitutiva da literatura bra-
sileira e que o crítico logo reconheceu. Um tanto incômodo na crítica 
de Antonio Candido, na perspectiva atual, é perceber que o trata-
mento dado ao regionalismo parece estar ainda contaminado por 
uma compreensão, até certo ponto, negativa do termo. Isso ocorre, 
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sobretudo, quando o autor em vez de pensá-lo em contraposição ao 
cosmopolitismo, como parece adequado, opõe-no ao que costuma 
denominar “universalismo”, sugerindo que a validade estética da 
obra poderia estar comprometida em função do traço local.

Desse modo, quando o crítico se vê impelido a ter de aceitar a 
existência da dimensão regional de uma determinada obra, se a con-
sidera bem realizada, trata logo de ressaltar que essa particularidade 
atua em favor de algum outro aspecto mais relevante, que a tornaria 
válida universalmente e significativa para homens de qualquer 
tempo e lugar. Essa tendência de justificar a natureza regionalista 
das obras, como se vendo na necessidade de explicar que “apesar de 
regionalistas” seriam produções de qualidade, leva-o a quase negar 
tal dimensão na prosa de Guimarães Rosa. Daí o crítico afirmar, em 
1946, quando do lançamento de Sagarana:

[...] Sagarana não vale apenas na medida em que nos traz um certo 
sabor regional, mas na medida em que constrói um certo sabor regio-
nal, isto é, em que transcende a região. A província do Sr. Guimarães 
Rosa, no caso Minas, é menos uma região do Brasil do que uma 
região da arte, com detalhes e locuções e vocabulário e geografia 
cosidos de maneira por vezes quase irreal, tamanha é a concentração 
com que trabalha o autor. [...] Por isso, sustento, e sustentarei, mes-
mo que provem o meu erro, que Sagarana não é um livro regional 
como os outros, porque não existe região igual à sua, criada livre-
mente pelo autor com elementos caçados analiticamente e, depois, 
sintetizados na ecologia belíssima das suas histórias. [...] Sagarana 
nasceu universal pelo alcance e pela coesão da fatura. (Candido, 
2002, p.185-6, grifos do autor)

O mesmo posicionamento se verifica quando da publicação de 
Grande sertão: veredas, no ensaio “O homem dos avessos”, de 1957:

A experiência documentária de Guimarães Rosa, a observação 
da vida sertaneja, a paixão pela coisa e pelo nome da coisa, a capa-
cidade de entrar na psicologia do rústico – tudo se transformou em 
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significado universal graças à invenção, que subtrai o livro à matriz 
regional para fazê-lo exprimir os grandes lugares comuns, sem os 
quais a arte não sobrevive: dor, júbilo, ódio, amor, morte – para 
cuja órbita nos arrasta a cada instante, mostrando que o pitoresco 
é acessório e que na verdade o Sertão é o Mundo. (Candido, 1978, 
p.122, grifo nosso)

A ideia de “transcendência da região” se mostra eficiente na me-
dida em que evidencia o potencial simbólico da prosa rosiana, talvez 
recurso que o crítico chame, no primeiro excerto, de “concentração”. 
Com efeito, na prosa poética do escritor mineiro, as referências espa-
ciais vão muito além do dado concreto e os sentidos condensam-se, 
potencializando-se. No entanto, a espacialidade rural, sertaneja, 
como matriz de onde emanam os sentidos, não deve ser ignorada, 
tampouco tomada em oposição a um outro tipo de geografia que por 
si só pudesse ter “valor universal”. O preconceito enraizado nessa 
desconfiança para com o regionalismo decorre de uma generalização 
das fragilidades apresentadas por parte da produção assim classifica-
da, uma vez que muitas obras foram acusadas de exóticas, pitorescas 
e artificiais. No entanto, a tendência da crítica de “subtrair a prosa de 
Guimarães Rosa à matriz regional” prejudica a compreensão de diá-
logos que se estabelecem no interior da tradição regionalista brasilei-
ra. Isso é o que defende o pesquisador André Tessaro Pelinser (2010, 
p.119) ao constatar certo “apagamento”, por parte da crítica, das 
marcas regionais de autores consagrados, como ocorre com a obra de 
Guimarães Rosa ao ser vista principalmente em relação a escritores 
do cânone internacional: “possivelmente nossa historiografia tenha 
optado por estreitar os laços com os grandes nomes da prosa mundial 
em lugar dos regionalistas brasileiros, aprofundando ainda mais o 
fosso de uma classificação pertinente e desprovida de preconceitos 
para com o regionalismo”.

Além disso, de um ponto de vista teórico, complemente-se que 
julgar um texto como sendo ou não literatura – enquanto texto ar-
tístico, com valor estético – é algo um tanto arbitrário, dependendo 
de uma série de convenções que cooperam para a atribuição de valor 
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a uma obra. Segundo Terry Eagleton (2003, p.22), as obras não 
possuem um valor imanente, pois os juízos de valor são historica-
mente variáveis e atribuídos em função das mudanças da sociedade. 
Nesse sentido, várias instâncias são responsáveis pela legitimação do 
caráter artístico de um texto, como o mercado editorial, a crítica li-
terária, a academia e o público. Assim, defende-se aqui apenas certo 
redimensionamento da questão: o caráter “universal” que possa ter 
uma obra regionalista não se alcança “apesar” do regional – como, 
por vezes, se leva a crer – mas “por meio” dele, por um trabalho 
estético com ele – caráter determinado ainda por uma série de fatores 
externos que ditarão a qualidade do texto, sendo os juízos passíveis 
de revisão futura.

De volta a Candido, conforme avaliou sarcasticamente Marisa 
Lajolo (2007, p.322), “o mestre é pouco paciente com histórias do 
sertão, sendo várias as passagens em que, com severidade, acusa-as 
de crime de lesa-literatura [...]”. Nesse sentido, é também interes-
sante notar que a linhagem da literatura regionalista (a “literatura 
sertaneja”) condenada pelo crítico em Formação é justamente aquela 
de que o próprio Guimarães Rosa se declara continuador, ao exigir 
que, na orelha da primeira edição de Corpo de Baile, de 1956, se 
reproduzisse integralmente um conto de seu conterrâneo Afonso 
Arinos (“Buriti perdido”, de Pelo sertão).5 Desse modo, a questão da 

 5 Mônica Fernanda Rodrigues Gama (2013), em sua tese de doutorado, analisa a 
participação de Guimarães Rosa na elaboração da orelha dos volumes de Corpo 
de baile, publicados pela José Olympio em 1956. Procurando as figurações do 
autor em sua obra, a pesquisadora recupera um manuscrito de Guimarães Rosa, 
do acervo José Olympio da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, que introdu-
ziria o conto de Afonso Arinos na orelha do primeiro volume de Corpo de baile: 
“Aqui – em tenção de homenagem – o autor quis que se transcrevesse a oração 
do mestre Affonso Arinos à Palmeira totêmica” (Rosa apud Gama, 2013, 
p.160). Para a publicação definitiva, no entanto, utilizou-se como introdução 
ao conto de Arinos um texto em que, em lugar da figura do homenageado, se 
destaca sobretudo um motivo comum à obra dos dois escritores: “O buriti é 
um motivo constante neste livro. Quase um personagem. Por isso, em vez de se 
inserirem aqui os dados biográficos acerca do autor, preferiu este que se falasse 
da palmeira a que Affonso Arinos consagrou a admirável página. E que melhor 
maneira de fazê-lo, senão transcrevendo-a?” (Rosa apud Gama, 2013, p.158).
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tradição em que se inscreve Guimarães Rosa parece estar mais defi-
nida e aceita por ele mesmo do que pela crítica que, por vezes, tende 
ainda a desvinculá-lo de uma linhagem de autores regionalistas para 
transportá-lo automaticamente ao que seria uma prosa “universal”. 
Com isso, percebe-se que não foi apenas a literatura brasileira que 
se construiu em torno do conflito entre o dado local e o importado 
na busca da formulação de uma identidade nacional e da autonomia 
criadora, a própria crítica se viu às voltas com essa questão. Quer-se 
dizer, portanto, que também causou surpresa à crítica reconhecer 
que uma literatura oriunda de elementos de uma realidade local/
rural/interiorana brasileira pudesse gerar um produto de valor 
estético universal, equiparável às obras-primas de literaturas plena-
mente consolidadas. Conforme constatou Lajolo (2007), o binômio 
regional/urbano foi inscrito, ao longo da historiografia e da crítica 
literária brasileiras, na antinomia particular/universal, em um 
movimento de desvalorização de textos que não fizeram da cidade 
moderna sua matriz de inspiração ou da narrativa urbana um padrão 
de linguagem.

Antonio Candido parece conceder maior atenção ao regionalis-
mo – também em sua manifestação na literatura pré-modernista – em 
publicações que surgem na década de 1970, época em que já estabele-
cera contato com o crítico uruguaio Ángel Rama. O ensaio que mar-
ca esse novo enfoque é “Literatura e subdesenvolvimento”, texto 
produzido, justamente, a pedido de Rama, para compor o volume 
America latina en su literatura, publicado em 1972.6 Em entrevista a 
Pablo Rocca, o próprio Antonio Candido (2009, p.24) explicou que, 
em 1968, em uma reunião cujo propósito era definir os tópicos do 
livro e seus respectivos autores, Rama indicou seu nome para o tema 
“Literatura y subdesarrollo”: “[...] aceitei a contragosto, porque 
achei a tarefa muito superior às minhas possibilidades. [...] Posso 
dizer que foi o artigo mais trabalhoso que escrevi. Labutei nele doze 

 6 “Literatura e subdesenvolvimento” antes de aparecer em 1972, no volume ao 
qual se destinava, foi traduzido para o francês e publicado também na revista 
Cahiers d’Histoire Mondiale, em 1970 (Candido, 1989, p.216).
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meses para me ajustar ao assunto difícil e reunir as informações, mas 
nesse processo aprofundei bastante o conhecimento”.

Segundo Gonzalo Aguilar (2005), esse artigo significou uma 
nova etapa da crítica de Antonio Candido, pois foi a partir dele 
que o intelectual brasileiro começou a manifestar um crescente 
interesse pela América Latina, tanto no campo da literatura quanto 
no da política. Depois dele, criou a revista Argumento, na qual publi-
cou primeiramente, em 1973, a versão em português de “Literatura 
e subdesenvolvimento”, e começou a escrever uma série de textos 
envolvendo problemáticas sobre o continente: “El papel de Brasil 
en la nueva narrativa”, em 1979, (publicado posteriormente como 
“A nova narrativa”), “Os brasileiros e a nossa América”, em 1989, 
“Literatura, espelho da América?”, em 1995. Conforme explica 
Gonzalo Aguilar, pesquisador que se ocupou da confluência e do 
diálogo intelectual entre os críticos brasileiro e uruguaio,

Até esse momento [1970] eram escassas ou inexistentes as in-
tervenções específicas de Candido sobre a literatura hispano-ame-
ricana, e a identidade do Brasil em sua exterioridade era pensada 
basicamente em sua vinculação com a França e outros países euro-
peus, por cujas literaturas mostrava uma maior inclinação. Neste 
ponto, Antonio Candido continuava a tendência cultural brasileira, 
que remonta ao século XVIII, de formar corpus com as literaturas 
metropolitanas e apresentar a diferença nacional em relação a estas. 
“Literatura e subdesenvolvimento” representa uma mudança de 
perspectiva que põe o Brasil em outra constelação e que permite 
conceber esse tempo (o da sua identidade como região) sem a ins-
tância legitimadora e, ao mesmo tempo, intimidante das literaturas 
centrais. (Aguilar, 2005, p.109, tradução nossa)

Para Pablo Rocca (2013), o enfoque da proposta de Formação da 
literatura brasileira – segundo ele, o funcionamento de uma literatura 
como síntese de tendências particularistas e universalistas –, ao en-
fatizar o compromisso com o elemento nacional, impediu Antonio 
Candido de alcançar, inicialmente, uma visão articulada entre a 
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literatura brasileira e a dos vizinhos hispano-americanos. Com efei-
to, é pelo estímulo de Ángel Rama, para que escrevesse “Literatura e 
subdesenvolvimento”, que o crítico começa a incursionar por outras 
literaturas do continente e a pensar a condição de subdesenvolvi-
mento que compartilham.

Por outro lado, Rama também se viu impulsionado por formu-
lações de Antonio Candido, que favoreceram o desenvolvimento 
de seus trabalhos sobre a literatura na América Latina. Sobre isso, 
Ligia Chiappini (2013), em artigo em que destaca os empréstimos e 
adaptações de conceitos-chaves entre os críticos, lembra que Rama 
incorpora aos seus estudos a noção de “literatura como sistema”, 
desenvolvida por Candido em Formação da literatura brasileira e tam-
bém trabalhada em Literatura e sociedade. Ao expandir essa noção à 
América Latina como um todo, o crítico uruguaio conclui que o sis-
tema estaria ainda incompleto no caso da literatura de países da Amé-
rica Latina, o que revelaria um estágio aquém do já alcançado pela 
literatura brasileira. Sobre essa influência de sua formulação sobre os 
estudos de Ángel Rama, declarou Antonio Candido (2002, p.115):

Uma grande satisfação que eu tenho, um dos meus grandes or-
gulhos na vida, é que o maior crítico literário latino-americano, um 
uruguaio, Ángel Rama, que era meu grande amigo [...], adotou o 
meu ponto de vista e passou a aplicá-lo sistematicamente ao estudo 
da literatura latino-americana, dizendo que isso faz entender a Lite-
ratura. Isso para mim é uma compensação muito grande, compensa 
todos os sequestros de que sou acusado.

O encontro desses dois sistemas de pensamento foi produtivo, 
portanto, para o trabalho de ambos os intelectuais, mas principal-
mente para um novo direcionamento dos estudos latino-americanos, 
que começaram a incluir o único país de língua portuguesa do conti-
nente em suas reflexões.

No ensaio “Literatura e subdesenvolvimento”, texto em que 
Antonio Candido concretiza o desafio proposto por Ángel Rama, o 
crítico brasileiro mantém a perspectiva desenvolvida em Formação 
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da literatura brasileira, ao reafirmar a condição de dependência cul-
tural do Brasil enquanto país colonizado. Segundo Candido (1989, 
p.148), “este é um fato por assim dizer natural, dada a nossa situação 
de povos colonizados que, ou descendem do colonizador, ou sofre-
ram a imposição de sua civilização”. O crítico argumenta que as 
literaturas de países colonizados como o Brasil são “galhos” das me-
tropolitanas, sendo delas dependentes por um “vínculo placentário” 
que as uniu. Haveria, portanto, uma “influência inevitável”, uma 
“inevitável dependência” em relação a elas, o que tornaria ilusória 
a ideia de supressão de contatos ou influências. Quando se atenua a 
importância dos principais países colonizadores da América Latina, 
Portugal e Espanha, o que ocorre é apenas uma “autonomia refle-
xa”, uma vez que se verifica a transferência da dependência a outros 
países europeus, como foi com a França no século XIX.7

A superação dessa dependência se revelaria pela capacidade 
de produzir obras de qualidade, influenciadas não por modelos 
estrangeiros imediatos, mas por exemplos nacionais anteriores, mo-
vimento de retorno à tradição que tornaria mais fecundos, inclusive, 
os empréstimos de outras culturas. Com o processo de tomada de 
consciência da condição de subdesenvolvimento pelos países latino-
-americanos, a imitação passa a ser, cada vez mais, “assimilação 
recíproca”, não havendo reprodução mecânica, mas participação nos 
recursos que, tomados como “bem comum” pelo estado de depen-
dência, caminham para a interdependência:

 7 Alberto Moreiras (2001), a partir da perspectiva dos Estudos Culturais, mais 
especificamente dos estudos subalternos, questiona o fato de Antonio Candido 
considerar “natural” a condição de dependência cultural do continente latino-
-americano. Para Moreiras, isso significaria uma postura de reafirmação de um 
ponto de vista imperialista sobre a cultura. Por outro lado, parece defensável o 
ponto de vista de Candido, no sentido de que o reconhecimento da condição de 
dominação e subdesenvolvimento é determinante para que se possa enfrentá-la 
no plano artístico. Conforme argumenta Rebeca Errazúriz Cruz (2013, p.116), 
analisando essa questão na crítica de Antonio Candido: “A literatura latino-
-americana só pode tornar-se independente no momento em que se reconhece 
em sua origem dependente [...]”. 
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A partir dos movimentos estéticos do decênio de 1920; da in-
tensa consciência estético-social dos anos 1930-1940; da crise de 
desenvolvimento econômico e do experimentalismo técnico dos 
anos recentes [1970], começamos a sentir que a dependência se en-
caminha para uma interdependência cultural [...]. (Candido, 1989, 
p.153-4)

Nesse contexto, Antonio Candido propõe a existência de di-
ferentes estágios da tomada de consciência da condição de subde-
senvolvimento, vinculando-os a diferentes momentos da literatura 
regionalista, como se esta, dada sua generalidade e persistência, 
pudesse ser vista como um “termômetro” dessas mudanças de 
orientação sobre a percepção do atraso do país. Generalidade e per-
sistência, pois o crítico (Candido, 1989, p.157) explica que utiliza o 
termo “regionalismo” como “toda ficção vinculada a descrições das 
regiões e dos costumes rurais desde o Romantismo”, compreensão 
do conceito que aqui também se adota. Assim, seriam três os es-
tágios de consciência da condição de subdesenvolvimento da na-
ção brasileira, modelo que seria válido também para o restante da 
América Latina: no primeiro, predominaria a noção de “país no-
vo”, quando o país, sem realizações concretas, mas de modo oti-
mista, atribuía a si grandes possibilidades de progresso futuro; essa 
fase daria depois lugar à “pré-consciência do subdesenvolvimen-
to”, quando superou-se o otimismo patriótico e se passou a ob-
servar a degradação do homem como consequência da espoliação 
econômica; e, por fim, a última fase equivaleria a uma “consciên-
cia catastrófica do atraso”, ou seja, a plena consciência da condição 
de subdesenvolvimento. Na literatura do continente, o primei-
ro momento equivaleria ao período do regionalismo de exaltação 
nativista; o segundo se iniciaria com a ficção do decênio de 1930, 
configurando-se como um “regionalismo problemático”, pelos 
chamados “romance social”, “romance do nordeste”; e o terceiro, 
momento auge da consciência do subdesenvolvimento, se firmaria 
após a Segunda Guerra Mundial, na fase denominada pelo crítico 
de “super-regionalismo”, que estaria representada pela produção 
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literária de autores como Guimarães Rosa, Gabriel García Már-
quez e Juan Rulfo – junto dos quais se propõe aqui pensar o roman-
ce de José Cândido de Carvalho.

Diante dessa esquematização, Antonio Candido demonstra 
compreender o subdesenvolvimento não apenas como uma instância 
econômica, mas como um dado cultural. A ficção regionalista seria 
agora, portanto, “consequência da atuação que as condições econô-
micas e sociais exercem sobre a escolha dos temas” (Candido, 1989, 
p.156). As áreas de subdesenvolvimento e os problemas do atraso re-
percutiriam na sensibilidade do escritor como assuntos inevitáveis, 
podendo significar estímulos tanto positivos quanto negativos para 
a criação literária. Dessa forma, em países subdesenvolvidos ou com 
regiões essenciais subdesenvolvidas, o regionalismo emergiria como 
manifestação válida, por produzir obras de qualidade, motivo de sua 
relevância na literatura da América Latina:

O regionalismo foi uma etapa necessária, que fez a literatura, 
sobretudo o romance e o conto, focalizar a realidade local. Algumas 
vezes foi oportunidade de boa expressão literária, embora na maioria 
os seus produtos tenham envelhecido. Mas, de um certo ângulo, tal-
vez não se possa dizer que acabou; muitos dos que hoje o atacam, no 
fundo o praticam. A realidade econômica do subdesenvolvimento 
mantém a dimensão regional como objeto vivo, a despeito da di-
mensão urbana ser cada vez mais atuante. Basta lembrar que alguns 
dentre os melhores encontram nela substância para livros univer-
salmente significativos, como José Maria Arguedas, Gabriel García 
Márquez, Augusto Roa Bastos, João Guimarães Rosa. Apenas nos 
países de absoluto predomínio da cultura das grandes cidades, como 
a Argentina e o Uruguai, a literatura regional se tornou um total 
anacronismo.

Por isso é preciso redefinir criticamente o problema, verificando 
que ele não se esgota pelo fato de, hoje, ninguém mais considerar 
o regionalismo como forma privilegiada de expressão literária na-
cional; inclusive porque, como ficou dito, pode ser especialmente 
alienante. Mas convém pensar nas suas transformações, lembrando 
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que sob nomes e conceitos diversos prolonga-se a mesma realidade 
básica. (Candido, 1989, p.158)

Ángel Rama foi o crítico que buscou atender à sugestão de An-
tonio Candido de redefinir o problema do regionalismo, de modo 
que as noções de super-regionalismo e transculturação narrativa 
dialogam na produção dos estudiosos. Sobre essa convergência de 
conceitos que carregam uma discussão sobre a literatura regionalista 
na América Latina, explicou o crítico uruguaio, em carta de 1973, ao 
amigo brasileiro:

[...] Me produce un cierto asombro comprobar como caminamos 
por sendas paralelas, que creo que se deben a perspectivas críticas 
similares. Enteramente de acuerdo con la tesis que te conduce pro-
gresivamente del cambio hacia el 30 del país nuevo al país subdesar-
rollado y a una valoración que rescata el regionalismo en una nueva 
perspectiva que tú llamas superregionalismo.

Eso mismo es lo que bajo el título de “Los transculturadores de 
la narrativa” te proponía como uno de los temas del seminario en mi 
visita a Sao Paulo, de tal modo que es tu artículo el que puede servir 
de base al debate, sin que yo agregue demasiado. (Rama, 2013, p.22)

Apesar da modéstia de Ángel Rama, Antonio Candido, na entre-
vista já mencionada, admite que o uruguaio “deu uma formulação 
mais completa e elucidativa” ao problema que ele designara como 
super-regionalismo:

É a sua teoria [de Rama] da fusão dos dois modos, contribuição 
de grande originalidade e, a meu ver, a mais perfeita formulação so-
bre o assunto. No ensaio intitulado “O olhar crítico de Ángel Rama” 
termino sugerindo como ele foi além do meu ponto de vista: “Isso (a 
fusão dos ‘dois modos’) foi sem dúvida uma criação própria do nosso 
universo literário, e ao defini-lo tão lucidamente Rama deu formulação 
madura e superior a pontos de vista que tinham sido percebidos por ou-
tros (no caso, eu) de maneira parcial e incompleta, e nunca tinham sido 
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expostos com originalidade, força integradora e capacidade explicativa 
tão fortes”. (Candido, 2009, p.24-5, grifos do autor)8

Diante dessa legitimação da confluência de conceitos pelos pró-
prios autores, será desenvolvida, a seguir, uma leitura das proposi-
ções de ambos os críticos, que discutem as relações entre a literatura 
regionalista e o subdesenvolvimento, à luz do romance O coronel e 
o lobisomem. Com isso, pretende-se realizar um duplo movimento: 
tanto verificar como as noções de super-regionalismo, de Antonio 
Candido, e de transculturação narrativa, de Ángel Rama, se comple-
mentam e podem aclarar os sentidos do romance, quanto avaliar, em 
sentido inverso, como a análise do texto ficcional, por sua vez, pode 
ressignificar e atualizar as formulações do discurso crítico.

Super-regionalismo e transculturação narrativa: 
a convergência de conceitos

Muita coisa importante falta nome.

(Rosa, 1988, p.88)

O super-regionalismo, de Antonio Candido, e a transculturação 
narrativa, de Ángel Rama, são formulações críticas que auxiliam 
a compreender a mudança de orientação entrevista nas diferentes 
modalidades de representação dos romances de José Cândido de 
Carvalho – transição anunciada quando as obras foram aqui com-
paradas. Conquanto se perceba, em especial no primeiro conceito, 
resquícios da necessidade de ressaltar a “universalidade” das obras 
latino-americanas, é preciso ponderar que essa postura foi necessária 
àquele momento histórico da crítica, quando se tentava afirmar e 
consolidar, também no plano intelectual, a autonomia e a qualidade 

 8 Por “fusão dos dois modos”, Antonio Candido refere-se à junção, percebida 
por Rama e comentada a seguir, de técnicas de vanguarda com elementos do 
universo regional.
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das literaturas do continente. Desse modo, guardada a devida caute-
la em relação à distância que é, por vezes, marcada entre o regional e 
o pretenso “universal”, convém explorar as proposições de ambos os 
críticos e observar como podem cooperar para a análise do romance 
O coronel e o lobisomem.

São poucas as linhas de “Literatura e subdesenvolvimento” que 
Antonio Candido (1989) dedica à definição do “super-regionalis-
mo”, fato que, se por um lado, deixa a ideia um tanto lacunar, por 
outro, a torna sugestiva e fecunda pelo alcance de significações. 
Correspondendo a uma terceira fase do processo de tomada de 
consciência da condição de subdesenvolvimento, Antonio Candido 
(1989, p.160) classifica a prosa desse período como uma “florada no-
velística marcada pelo refinamento técnico”, em que os traços antes 
pitorescos adquirem “universalidade”. Embora insista na ideia de 
universalidade, instigante em sua definição são os demais elemen-
tos que destaca como característicos dessa etapa: conforme explica, 
trata-se de uma prosa “nutrida de elementos não realistas, como o ab-
surdo, a magia das situações” (Candido, 1989, p.160, grifos nossos). 
E a explicação para a designação “super-regionalismo” não é menos 
reveladora do que se constatou até o momento: além de evocar o 
regional, fora criada, segundo Candido (1989, p.160), pensando-se 
em “surrealismo” ou “super-realismo”, o que confirma uma estética 
afastada da representação realista convencional.

Para completar, o crítico afirma que essa fase, “que carrega uma 
dose importante de ingredientes regionais”, corresponde “à consciên-
cia dilacerada do subdesenvolvimento e opera uma explosão do tipo 
de naturalismo que se baseia na referência a uma visão empírica do 
mundo; naturalismo que foi a tendência estética peculiar a uma época 
em que triunfava a mentalidade burguesa e correspondia à consoli-
dação das nossas literaturas” (Candido, 1989, p.161, grifos nossos). 
Essa argumentação vai ao encontro das constatações de tantos fic-
cionistas e críticos aqui arrolados, sobre a existência de uma nova 
etapa do regionalismo (seja por essa ou outra denominação) em mea-
dos da década de 1950. Muitos deles notaram, inclusive, o papel cru-
cial do insólito (em sentido amplo) para tal diferenciação no romance 
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de José Cândido de Carvalho, como Zilberman, Dacanal, Bernd, 
além de Bernardo Élis, Érico Veríssimo, entre outros. Em vista da 
formulação genérica de Antonio Candido, endossada indiretamente 
por tantos nomes, corrobora-se, portanto, que o movimento visua-
lizado no interior da produção de José Cândido – ao transitar de 
um romance com padrão de representação mimético-realista, para 
outro, de caráter “fantástico” – encontra correspondência com uma 
transformação estética da literatura regionalista brasileira da segun-
da metade do século XX.

Ainda nesse sentido, é interessante notar que Antonio Candido 
inscreve nessa nova etapa explicitamente apenas Guimarães Rosa 
entre os escritores brasileiros, colocando-o ao lado de outros autores 
latino-americanos, como Gabriel García Márquez e Juan Rulfo, que 
também se ocuparam do universo regional afastando-se da estética 
realista de representação. Mas, para constituir-se enquanto “fase”, 
tal como Candido (1978, p.160) compreende o super-regionalismo, 
sua teoria parece permitir, e mesmo ensejar, a inclusão de outros 
ficcionistas da literatura brasileira para a composição de um rol de 
autores. Afinal, a ideia de fase pressupõe por si mesma um número 
mínimo de escritores contemporâneos, e acredita-se que, pelos pró-
prios indícios deixados na definição de Candido, não apenas Rosa 
possa ser visto, isoladamente, em diálogo com os autores. Outras 
conexões são possíveis, tal como o demonstrou Zilá Bernd (1998), 
ao identificar e analisar os pontos de convergência do “maravilhoso” 
entre a prosa de José Cândido de Carvalho e a literatura caribenha. 
Dessa forma, constatar a existência de outros escritores brasileiros 
da época, compartilhando de traços dessa tendência denominada por 
Candido super-regionalista tem por efeito ampliar o âmbito de atua-
ção de sua proposta, além de, o mais importante, favorecer a com-
preensão do lugar de romances como O coronel e o lobisomem, que até 
então ficaram à margem dos esforços de definição do período.

Antes mesmo de cunhar o termo super-regionalismo e sistemati-
zá-lo na escala que leva em conta o grau de consciência do subdesen-
volvimento, Antonio Candido já havia apontado vários aspectos que 
definiriam essa categoria, quando analisou, em um ensaio de 1957, 
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o romance Grande sertão: veredas. Nessa ocasião, Candido (1978, 
p.123) já reconhecia, no romance rosiano, um universo extraordiná-
rio – semelhante em muitos aspectos ao universo mágico do romance 
de José Cândido –, com “leis próprias”, cuja compreensão depende-
ria de aceitar “certos ângulos que escapam aos hábitos realistas”, até 
então, dominantes na ficção brasileira.

A preocupação com essa dimensão insólita do romance percorre 
todo o ensaio, de modo que o crítico observa ainda: a “coexistência 
do real e do fantástico, amalgamados na invenção e, as mais das 
vezes, dificilmente separáveis” (Candido, 1978, p.125); a existência 
de um “homem fantástico a recobrir ou entremear o sertanejo real”; 
a ação lendária articulada ao “espaço mágico”; e um sistema de “ja-
gunçagem que remonta à lenda” (1978, p.129). Explicando o que 
chamou de “princípio de reversibilidade”, Candido (1978, p.135) 
aponta a importância da ambiguidade e da fusão de contrários na 
obra (real e irreal, aparente e oculto, dado e suposto), que se expri-
mem por um estilo também ambíguo, “popular e erudito, arcaico e 
moderno, claro e obscuro, artificial e espontâneo”. Ao leitor, caberia 
esquecer “os pendores realistas” para penetrar na atmosfera em que 
“o mágico e o lógico, o lendário e o real” se combinam (Candido, 
1978, p.135). A figura do demônio no romance rosiano – também 
presente em O coronel e o lobisomem – comporia esse cenário, pois 
“nada encarnaria melhor as tensões da alma, nesse mundo fantásti-
co, nem explicaria mais logicamente certos mistérios inexplicáveis 
do Sertão” (Candido, 1978, p.136). Trata-se, em síntese, do “Sertão, 
fantástico e real” (Candido, 1978, p.132). Desse modo, essa perspec-
tiva analítica, segundo a qual “o real é ininteligível sem o fantástico, 
e que ao mesmo tempo este é o caminho para o real” (Candido, 1978, 
p.139), pode ser entendida como uma antecipação de sua formulação 
sobre o super-regionalismo.

O tema reaparece em 1972, no ensaio “A literatura e a formação 
do homem”. Nesse texto, Candido reitera a tendência de superiori-
dade estética de obras de temário urbano na literatura brasileira, mas 
o faz para resgatar a vitalidade e a importância do regionalismo:
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[...] hoje, tanto na crítica brasileira quanto na latino-americana, a 
palavra de ordem é “morte ao Regionalismo”, quanto ao presente, e 
menosprezo pelo que foi, quanto ao passado. Esta atitude é critica-
mente boa se a tomarmos como um “basta!” à tirania do pitoresco, 
que vem a ser afinal de contas uma literatura de exportação e exo-
tismo fácil. Mas é forçoso convir que, justamente porque a literatura 
desempenha funções na vida e na sociedade, não depende apenas 
da opinião crítica que o Regionalismo exista ou deixe de existir. Ele 
existiu, existe e existirá enquanto houver condições como as do subde-
senvolvimento, que forçam o escritor a focalizar como tema as culturas 
rústicas mais ou menos à margem da cultura urbana. O que acontece 
é que ele se vai modificando e adaptando, superando as formas mais 
grosseiras até dar a impressão de que se dissolveu na generalidade 
dos temas universais, como é normal em toda obra bem-feita. E 
pode mesmo chegar à etapa onde os temas rurais são tratados com 
um requinte que em geral só é dispensado aos temas urbanos, como 
é o caso de Guimarães Rosa, a cujo propósito seria cabível falar num 
super-regionalismo. Mas ainda aí estamos diante de uma variedade 
da malsinada corrente. (Candido, 2002, p.86-7, grifos nossos)

A discussão sobre o regionalismo, a “malsinada corrente” ou, 
ainda, a “tendência tão perigosa quanto inevitável” (Candido, 1989, 
p.206), é retomada, entre outros textos, em 1999, no ensaio “Lite-
ratura, espelho da América?”. Nessa publicação, Candido (1999) 
volta a percorrer os estágios da literatura regionalista brasileira 
desde o Romantismo até a prosa de Guimarães Rosa. Conforme 
afirma, o período anterior a Rosa, cujo paradigma foi a produção 
de Graciliano Ramos, já havia se desprendido da classificação de 
“romance regionalista” para dar lugar à ideia de “romance social”, 
dado o enfoque político das obras. Porém, quando o regionalismo 
era considerado algo superado pela crítica, surge “a maior obra de 
cunho regional da narrativa brasileira, a de Guimarães Rosa” (Can-
dido, 1999, p.110). Por essas ponderações, percebe-se que Antonio 
Candido “reconcilia-se” com o regionalismo, antes aceitando-o 
como faceta importante da obra, que tentando dela subtrair sua 
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dimensão regional. Nesse sentido, Candido (1999, p.112) amplia 
sua formulação sobre o super-regionalismo, favorecendo-a por uma 
nova percepção do fenômeno:

[A prosa de Guimarães Rosa] Era algo de fato novo e mesmo inova-
dor, mas dentro do temário regional. Guimarães Rosa elaborou as 
novelas de Corpo de baile e o romance Grande sertão: veredas com 
um sentimento de homem que supera, mas conserva, o particularis-
mo do pitoresco. Por isso, a sua obra dava a ideia de uma narrativa 
de cunho regional que no entanto exprimia o que o homem tem de 
mais universal. Ela pertence a um certo tipo de literatura latino-
-americana contemporânea que constitui verdadeiro feito cultural 
e foi muito bem caracterizada por Ángel Rama: a fusão difícil e 
paradoxal das técnicas de vanguarda (que são cosmopolitas e olham 
para o futuro) com o mundo regional (que é local e tradicionalista, 
olhando para o passado).

Assim, o que antes parecia certo repúdio e menosprezo ao re-
gionalismo surge agora sob melhor definição, buscada no trabalho 
crítico de Ángel Rama, diante da explicação de que houve, nessa 
fase, uma integração entre as técnicas vanguardistas (cosmopolitas, 
urbanas, voltadas ao futuro) e o universo regional (tradicional, vol-
tado ao passado). Nesse ensaio, portanto, embora a universalidade 
persista enquanto horizonte, nota-se a efetivação de um novo dire-
cionamento de sua crítica, mediante o aprofundamento de questões 
já prenunciadas em “Literatura e subdesenvolvimento” – conforme 
notou Gonzalo Aguilar (2005) –, sendo elas: a inversão da hierarquia 
cosmopolitismo/regionalismo, a construção de um relato alternati-
vo ao evolucionismo modernista e a postulação de escritores canô-
nicos do super-regionalismo. Para Marli Fantini (2003, p.46), que 
endossa a opinião de Candido, Guimarães Rosa fortalece, de fato, 
um “cânone alternativo” que, por meio de formações literárias hí-
bridas, se constitui por um “duplo gesto de assimilação e resistência 
frente ao ‘cânone universal’”. Para Candido, essa prosa representada 
por Guimarães Rosa:
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É uma espécie de superação do nacionalismo romântico, me-
diante o uso do tema regional como veículo de uma expressão de 
cunho universalista. O que era modalidade mais típica do particular 
nacional se torna fórmula do que há de mais geral. De certo modo, 
o particularismo romântico (regionalismo, no caso) acompanhou as 
mudanças da literatura e acabou se expandindo no universalismo 
do discurso moderno (super-regionalismo). (Candido, 1999, p.112)

O crítico brasileiro conclui que em países onde há zonas de 
atraso econômico e social, subdesenvolvidas, é impossível anular a 
representação literária desses fatores, uma vez que são realidades 
significativas que se impõem à consciência do escritor. Haveria, 
assim, uma relação necessária entre a organização interna da obra (o 
texto em si) e a sua ancoragem na realidade, o que lhe é exterior e de 
onde extrai sua matéria:

Nos países da América Latina há uma equação constante entre 
gratuidade e empenho, bem clara na persistência do regionalismo 
em sucessivas modalidades, mesmo quando as literaturas que ser-
vem de modelo (europeias, norte-americanas) já não o praticam 
mais em obras de alta qualidade. E essa reflexão leva a confiar na 
perenidade da literatura, porque ela corresponde a necessidades 
profundas e é capaz de assimilar a inovação sem perder a capacidade 
de representar as particularidades do contexto onde funciona. (Can-
dido, 1999, p.113)

Ángel Rama, por sua vez, discutiu também as contradições 
vigentes no processo de formação histórica, política e cultural da 
América Latina. No âmbito da literatura, isso correspondeu ao 
reconhecimento de uma dialética entre os sucessivos estágios de 
modernização e a concomitante tendência à recuperação do que 
se considerava então arcaico, local, regional. Esse conflito resul-
tante do contato entre diferentes culturas, com diferentes graus 
de modernização, ocorreria, segundo o crítico uruguaio, em dois 
planos geográficos: tanto “entre as metrópoles externas e as cidades 
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latino-americanas”, como também entre as cidades latino-ameri-
canas e “suas regiões internas”, sendo que a este encontro dispensa 
maior atenção (Rama, 2001, p.217). Em outras palavras, Rama está 
pensando, no primeiro caso, na espinhosa relação entre as culturas 
latino-americanas (e por extensão, suas literaturas) em relação às 
europeias, e, no segundo, na tensão cultural que ocorre internamente 
nos países latino-americanos, entre suas capitais (ou os grandes cen-
tros urbanos) e as regiões interioranas rurais. Sobre esses impactos 
modernizadores, provenientes de questões políticas e econômicas, 
mas que afetam igualmente a esfera de produção cultural, o crítico 
afirma:

No variado panorama aculturante atual, testemunho da dinâmi-
ca das sociedades latino-americanas contemporâneas, um extenso 
capítulo é ocupado pelos conflitos das sociedades regionais que se 
deparam com a modernização incorporada por intermédio de cidades e 
portos, proclamada transmissora do progresso e que as elites urbanas 
dominantes instrumentam. [...] Os regionalistas respondem a esse 
conflito: tentarão evitar a ruptura, que se aproxima, entre os dife-
rentes setores internos que compõem a cultura latino-americana, 
devido à desigual evolução experimentada e aos diversos ingredien-
tes originários, enquanto assistem a uma aceleração modernizadora. 
(Rama, 2001, p.212-3, grifos nossos)

Diante desse quadro, a transculturação narrativa, tal como a 
formula Ángel Rama (2004), surge justamente como uma resposta, 
no âmbito literário, às tensões provocadas pelos influxos moderni-
zadores no continente latino-americano.9 Disso decorreria o com-

 9 Ángel Rama (2004, p.32) empresta o termo “transculturação” dos estudos do 
antropólogo cubano Fernando Ortiz, que em 1940 o propôs como modo de repen-
sar as formas de trocas culturais. Enquanto a aculturação consistiria, basica-
mente, em adquirir uma outra cultura, a transculturação seria o processo de 
transitividade de uma cultura a outra, segundo uma visão não hierarquizada 
de interatividade entre esses universos em confronto. Segundo Roseli Barros 
Cunha (2007, p.130), essas expressões denominam, na verdade, um mesmo 
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plexo e produtivo jogo entre vanguarda e regionalismo na literatura 
latino-americana, assunto que se tornou o motivo central da obra do 
crítico uruguaio. Assim, em uma época em que a crítica se voltava 
às vanguardas, Ángel Rama (2001, p.137) contribuiu significati-
vamente para revalorizar o regionalismo, examinando-o como ele-
mento também fundamental aos processos de criação da literatura 
do continente:

Na América Latina o regionalismo veio para ficar, e ainda é pos-
sível percebê-lo nos jovens narradores. Isso pode ser comprovado se 
formos capazes de conceber o regionalismo como uma força criadora 
que se manifesta ao compasso do processo cultural que se constrói 
incessantemente na região e não como fórmula estética restrita pro-
duzida nos anos de 1920 e de 1930 [...].

Com isso, o crítico enfatiza que o regionalismo foi capaz de se 
adaptar a novas fórmulas estéticas, maleabilidade responsável por 
garantir sua vitalidade nas letras latino-americanas. Conforme ex-
plica Roseli Barros Cunha (2007, p.180), estudiosa da produção do 
crítico uruguaio, por essa perspectiva, a tradição do regionalismo e a 
modernização trazida com as vanguardas se inter-relacionariam, não 
significando, portanto, desconfiança ou rejeição para com algum 
desses polos constitutivos da narrativa dos transculturadores:

[...] em Transculturación narrativa en América Latina, a vanguar-
da seria o próprio impacto modernizador ocorrido na sociedade 
latino-americana. Este não seria visto de forma negativa, pois nele 
residiria a possibilidade de revitalização da cultura autóctone. Como 
consequência desse impacto externo – vanguarda – sobre a cultura 
regional, produzir-se-ia a transculturación.

processo, apesar de o fazerem por diferentes enfoques: na aculturação, o foco 
é apenas o contato entre culturas; na transculturação, pela qual opta Rama, 
valoriza-se a possibilidade de respostas por parte da cultura que recebe o im-
pacto modernizador.
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O Brasil, nesse contexto, é destacado por Rama (2004, p.119) 
como o “laboratório mais fecundo” para o exame de tais conflitos 
e de suas originais soluções no plano literário. Enquanto nos países 
vizinhos de língua espanhola a literatura regionalista se viu a ponto 
de perecer, no Brasil “a narrativa regionalista não se viu igualmente 
ameaçada mas simplesmente discutida mediante proposições cos-
mopolitas” (Rama, 2001, p.197), como as de Mário de Andrade, 
ao questionar o regionalismo. Porém, Rama lembra o vigor que a 
literatura de cunho regional continuou a ter com escritores como 
Rachel de Queiroz, Graciliano Ramos e José Lins do Rego. Por isso, 
em seu ponto de vista, Guimarães Rosa “não vai se pôr a salvar tra-
dições ameaçadas, mas sim superar bases estilísticas que estavam em 
vias de se esclerosar pela formulação de um modelo único” (Rama, 
2001, p.198). Desse modo, em sua opinião, se os temas, persona-
gens, cenários e situações narrativas de Grande sertão: veredas não se 
afastam muito dos praticados pelo regionalismo, parecem, contudo, 
deles diferentes em razão da novidade dos recursos técnicos, capazes 
de traduzir uma cosmovisão renovada a essas categorias. Assim, 
haveria uma “elevação estética” que não pressuporia nem ruptura, 
nem anulação, mas “transformação” e abertura. Essa “elevação 
estética” verificada por Rama (2001, p.200) remete, seguramente, 
ao “refinamento técnico” de que falara Candido (1989, p.160), 
ponto que reitera a sintonia de perspectivas entre os críticos quando 
discutem a atualização expressiva do regionalismo. Ao crítico uru-
guaio, esse novo momento da prosa regionalista significaria, como 
também sugeriu Candido, o afastamento do tipo de representação 
mimético-realista, em favor da incorporação na narrativa do imagi-
nário mítico, fantasioso, dos grupos mais afastados da racionalidade 
da civilização moderna:

O discurso literário do romance regionalista respondia basica-
mente às estruturas cognoscitivas da burguesia europeia. [...] Ao se 
rejeitar o discurso lógico-racional, produz-se novamente o retorno 
do regionalismo a suas fontes locais, alimentadoras, e inicia-se o exa-
me das formas dessa cultura segundo seus praticantes tradicionais. 
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É uma busca de realimentação e de sobrevivência, extraindo da he-
rança cultural as contribuições válidas, permanentes.

Essa retomada reestabelece um contato fecundo com as fontes 
vivas da invenção mítica, inextinguíveis em todas as sociedades 
humanas, mas ainda mais alertas nas comunidades rurais. (Rama, 
2001, p.277)

Note-se que essa perspectiva crítica abre caminhos para propor 
um ângulo de visão diferenciado em relação aos estudos do ro-
mance de José Cândido anteriormente discutidos. Neste percurso 
reflexivo, as formulações de Ángel Rama, ampliando as de Antonio 
Candido, impõem-se como embasamento consistente no sentido de 
suprir as lacunas do trabalho de José Hildebrando Dacanal, que des-
considerava, por exemplo, os movimentos vanguardistas e também 
a tradição regionalista brasileira. Essa fundamentação redimensio-
na, ainda, a discussão que Regina Zilberman elaborou pelo recorte 
do mito, situando-a como parte de um panorama crítico de maior 
alcance. Do mesmo modo, a leitura que Zilá Bernd realiza pelo viés 
do maravilhoso reconfigura-se, ganhando uma nova significação. 
Essas múltiplas abordagens da obra, seja pelo enfoque do épico, do 
mítico, do maravilhoso ou do lendário, convergem todas como pon-
tos de vista legitimáveis diante do fenômeno reconhecido e analisado 
pela parceria crítica de Candido e Rama. Finalmente, diante desse 
painel que envolve tanto a reflexão acerca da produção intelectual e 
artística de José Cândido, quanto do universo crítico e historiográ-
fico que procuraram discuti-lo, desenvolvem-se, a seguir, algumas 
considerações analíticas sobre o romance O coronel e o lobisomem. 
Mantendo em vista a capacidade da obra de apreender e problemati-
zar a realidade, o intuito deste último movimento é alinhavar alguns 
resultados já disseminados, colocando-os, por fim, à prova da fatura 
do texto e desvelando seus mecanismos composicionais.
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O mundo mágico de O coronel e o lobisomem

Deus meu! No sertão, o que pode uma pessoa 
fazer de seu tempo livre a não ser contar histórias?

João Guimarães Rosa

O processo de modernização do país aparece nas entrelinhas de 
toda a produção literária de José Cândido de Carvalho, das crôni-
cas aos romances, revelando-se como uma incessante preocupação 
intelectual do escritor para com as transformações de seu tempo. 
No romance O coronel e o lobisomem, esse interesse se manifesta por 
meio da história de um coronel, representante decadente de uma eli-
te agrária, que já não encontra espaço em um mundo capitalista em 
fase de desenvolvimento urbano e industrial. O desajuste existencial 
do protagonista, o coronel Ponciano de Azeredo Furtado, decorre 
de sua incapacidade de se adaptar às mudanças que se imprimem 
não apenas nos espaços em que transita, mas em toda a dinâmica 
política, econômica, social e cultural de sua época. Com o avanço 
tecnológico, mudam-se os meios de produção, as estruturas sociais, 
as relações de poder, e Ponciano permanece à margem desse pro-
gresso. Uma vez que o impacto da modernização se lhe impõe como 
uma realidade da qual não consegue escapar – a não ser pelas brechas 
da imaginação e da fantasia –, o romance afirma-se como uma res-
posta crítica e pessimista, no plano artístico, às contradições de um 
momento histórico de euforia desenvolvimentista.

No âmbito da América Latina, os efeitos da modernização 
também foram uma preocupação intelectual de Ángel Rama, que 
procurou analisar como as literaturas do continente a eles reagiram. 
Por essa razão, os estudos do crítico uruguaio fornecem bases para 
se pensar a criação ficcional de José Cândido. Nesse sentido, Rama 
(2004) reconhece dois principais impactos modernizadores por que 
a América Latina, de um modo geral, teria passado: o primeiro teria 
ocorrido no final do século XIX, e o segundo, no período entreguer-
ras do século XX. Ambas as ocasiões teriam promovido estímulos 
decisivos para os rumos tomados pela literatura regionalista do 
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continente, significando, portanto, momentos marcados por dife-
rentes soluções estéticas. Essas diferentes soluções distinguiriam os 
“primeiros regionalistas” – entendidos pelo crítico como autores de 
obras da década de 1910, o que parece corresponder ao pré-moder-
nismo brasileiro – dos “regionalistas plásticos” ou “transculturado-
res”, cuja prosa é posterior a 1940, e entre os quais se pode situar José 
Cândido de Carvalho.

Para examinar a prosa destes últimos, Ángel Rama (2004) distin-
gue três níveis em que se concretizaria o processo de transculturação 
narrativa. O primeiro deles corresponderia ao plano linguístico da 
narrativa, o segundo, ao estrutural, e o terceiro, ao da cosmovisão. 
Considerando a existência de uma relação intrínseca entre os níveis, 
entende-se que essa decomposição se estabelece apenas com o fim 
de propiciar uma melhor visualização do fenômeno examinado 
pelo crítico. De qualquer modo, também por motivo de clareza de 
exposição, o romance O coronel e o lobisomem será aqui analisado sob 
esse enfoque organizacional, ao mesmo tempo em que se discute a 
proposta do crítico.

No plano linguístico, Ángel Rama (2004, p.40) reconhece que 
houve uma mudança significativa da prosa dos regionalistas da pri-
meira década do século XX para a dos transculturadores de meados 
do século. Enquanto os primeiros procuravam marcar textualmente 
a distância entre a variedade linguística do narrador, que atendia ao 
padrão culto, e a variante do homem rural, o grupo dos transcultu-
radores aboliu essa dicotomia, incorporando à voz do narrador a fala 
do homem campesino. Segundo Rama (2004, p.42),

La que antes era la lengua de los personajes populares y, dentro 
del mismo texto, se oponía a la lengua del escritor o del narrador, 
invierte su posición jerárquica: en vez de ser la excepción y de singu-
larizar al personaje sometido al escudriñamiento del escritor, pasa a 
ser la voz que narra, abarca así la totalidad del texto y ocupa el puesto 
del narrador manifestando su visión del mundo.
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Com efeito, o trabalho com a linguagem é, seguramente, um dos 
pontos de maior destaque do romance O coronel e o lobisomem. Isso 
não ocorre apenas em vista de ser a literatura a arte da palavra, o que 
tornaria a afirmação pertinente a qualquer outro texto de ficção. O 
caso é que a inovação da linguagem do romance fez que a obra se 
tornasse, inclusive, objeto de muitos estudos da área linguística. Na 
crítica literária, conforme se demonstrou, vários autores pontuaram 
a forma diferenciada com que José Cândido maneja a linguagem, 
lembrando a prosa de Guimarães Rosa, mas sendo algo novo mesmo 
diante dela. Não à toa, o romancista se queixava de sua luta com as 
palavras e da dificuldade de encontrar a expressão adequada ao uni-
verso de cada narrador.

A linguagem de Ponciano é a expressão da sua identidade e do 
modo como vê o mundo. Dizendo-se “de palavra educada”, o nar-
rador logo revela seu temperamento explosivo e os arroubos de que 
é capaz: “– Seu filho de égua, que pensa que é?” (Carvalho, 1983, 
p.3). Como se observa, o imaginário do coronel, constituído por 
referências rurais, invade sua fala pelas escolhas vocabulares, pelas 
comparações, metáforas e metonímias que utiliza. Homem do cam-
po, educado por padres, quando jovem é obrigado pelo avô a estudar 
na cidade, mas não chega a se tornar um “doutor formado”, já que 
“de letra”, dizia, “nem queria sentir o cheiro” (Carvalho, 1983, p.7). 
De qualquer modo, vaidoso por sua patente de coronel, crendo-se 
instruído e sagaz, a linguagem de Ponciano oscila entre o arcaísmo 
e o refinamento, entre um estilo que se quer empolado e erudito 
e outro, ao sabor da informalidade oral do sertanejo, junções que 
conduzem ao cômico. Nota-se, com isso, uma espécie de hibridismo 
linguístico, expressão de narrativas da transculturação. Transitando 
conflituosamente entre dois mundos, entre dois universos culturais, 
o rural e o urbano, o rústico e o civilizado, o arcaico e o moderno, 
entre os valores do passado e as exigências do presente, as formações 
discursivas do narrador são contaminadas por essas imbricações de 
distintas instâncias.

As expressões, o vocabulário, os neologismos, a sintaxe, tu-
do converge para esse estilo peculiar, que é uma combinação de 
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diferentes variantes linguísticas, oriundas de diferentes espacialida-
des e temporalidades, estilo herdeiro da liberdade do Modernismo e 
da tradição do regionalismo. Com isso, o autor elabora um narrador 
que fala de dentro de uma comunidade rural, valendo-se de seu siste-
ma linguístico, mas recriando-o artisticamente. José Cândido, assim 
como são descritos os transculturadores, foi um escritor que vivenciou 
a realidade de regiões interioranas, afastadas de áreas de maior desen-
volvimento. Desse modo, não se torna necessário a ele tentar “imitar 
de fora” a fala regional, uma vez que ele a reelabora “de dentro”, como 
invenção estética. A voz popular passa, então, de individualizadora de 
uma determinada personagem, para se tornar o próprio narrador, de 
modo que sua linguagem manifesta sua visão de mundo e sua identi-
dade. Essa solução linguística que restaura uma expressão e uma visão 
regional do mundo, reinventando-a, funciona, portanto, como uma 
“resposta modernizada” ao impacto modernizador, mostrando-se 
capaz de revitalizar uma tradição que se pensava superada.

Já no plano da “estructuración literaria” (Rama, 2004, p.43) – ou 
“composição literária”, conforme tradução (Rama, 2001, p.221) –, 
o crítico defende que houve maior dificuldade do romance latino-
-americano em responder ao impacto modernizador externo, pois 
suas formas tradicionais de narrativa eram muito diferentes das 
formas modernas estrangeiras. Para explicar essa distância, Rama 
(2004, p.43) lembra que o romance regional havia se elaborado, 
inicialmente, sob os modelos narrativos do naturalismo do século 
XIX, adequando-os às suas necessidades expressivas. O problema 
seria que, com o surgimento das vanguardas, o leque de recursos 
estrangeiros passaria a fecundar justamente as narrativas urbanas ou 
cosmopolitas (nas vertentes que o autor, tendo em vista a literatura 
de todo o continente, denomina “realista-crítica” e “fantástica”). 
Como o regionalismo correspondia a uma visão racionalista, des-
cendente da sociologia e da psicologia do século XIX, o crítico vê aí a 
dificuldade de adaptação da literatura regionalista às estruturas dos 
romances vanguardistas.

Nos casos bem-sucedidos em que se superou essa dificuldade 
composicional, Rama reconhece que as respostas foram fornecidas, 
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como no plano linguístico, pelo manancial da cultura tradicional, 
em que se buscaram mecanismos literários próprios, adaptáveis às 
novas circunstâncias e suficientemente resistentes à erosão moder-
nizadora. Para explicar como exatamente esse retorno às fontes po-
pulares se daria em termos de técnica narrativa, o crítico apresenta, 
primeiramente, apenas dois breves exemplos da prosa de transcul-
turadores. Nesse ponto, sua argumentação mostra-se, porém, um 
tanto limitada e sem maiores esclarecimentos quando procura opor 
as técnicas que considera extraídas da tradição daquelas que seriam 
vanguardistas: o “monólogo discursivo” de Grande sertão: veredas 
estaria em oposição à técnica vanguardista da fragmentação median-
te o fluxo de consciência; e o “contar dispersivo das comadres” com 
“suas vozes sussurrantes”, de Pedro Páramo, contrastaria com a téc-
nica vanguardista do “relato compartimentado”, pela justaposição 
de pedaços aleatórios. O próprio crítico reconhece que essas técnicas 
utilizadas por Rosa e Rulfo marcariam apenas uma “sutil oposição” 
aos recursos vanguardistas, mas defende que a origem delas estaria 
na narração oral e popular, razão de sua diferenciação.

O ponto que parece ser o mais decisivo à transformação formal 
da prosa dos “primeiros regionalistas” para a dos “regionalistas 
plásticos” ou “transculturadores” é, no entanto, pouco explora-
do por Ángel Rama (2004, p.45): embora o crítico proponha que 
Cem anos de solidão seja, “talvez”, o melhor exemplo de resposta 
transculturadora no plano da composição narrativa, acaba por não 
desenvolver as potencialidades dessa sugestão. Rama (2004, p.45) 
afirma que Gabriel García Márquez resolveu estilisticamente, nesse 
romance, a difícil conjunção entre o “plano verossímil e histórico 
dos acontecimentos e o maravilhoso, em que se situaria a perspec-
tiva das personagens sobre tais eventos reais”. Diante do caminho 
percorrido até aqui, com auxílio da trilha já aberta pela crítica de 
José Cândido e, observada também, tangencialmente, na de Gui-
marães Rosa, pode-se supor que esteja nesse jogo entre o real e o 
insólito, entre o verossímil e o maravilhoso, o denominador comum 
dos romances ditos “transculturadores” ou “super-regionalistas”. 
Essa perspectiva não contraria a de Ángel Rama; antes, a assegura, 
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pois continua a sustentar a procedência oral e popular da narração. 
Como já havia apontado Antonio Candido (1989, p.160-1), essa 
fase da literatura apresenta “uma dose importante de ingredientes 
regionais” e “elementos não realistas, como o absurdo, a magia das 
situações”. Trata-se, portanto, da busca de mecanismos literários 
próprios como resposta aos recursos vanguardistas. Essas soluções 
estariam na recuperação de estruturas literárias associadas às formas 
mais próximas da oralidade, cultivadas por tradições não afalbetiza-
das. Em entrevista a Beatriz Sarlo, Rama (1980, p.14) comenta que 
o fenômeno vai além da adaptação passiva das formas estrangeiras 
associada a conteúdos nacionais:

[...] generar una transformación técnica trabajando no sólo en la 
aplicación de los instrumentos internacionales, sino de formas que 
derivan de las posibilidades internas de su materia literaria. Y, en 
los casos mencionados, ello significó sallirse de la literatura. Por 
eso finalmente, vuelvo a insistir en que debe variarse el concepto de 
literatura con la incorporación de una cantidade de materiales no li-
terários (del cuento oral al documento histórico). Parece ésta la única 
posibilidade de renovación y, al mismo tiempo, de construcción de 
un nuevo sistema técnico para nuestra literatura.

No romance O coronel e o lobisomem, como muitos de seus crí-
ticos notaram, há um desvio considerável dos padrões da narrativa 
realista tradicional, que haviam sido determinantes à prosa regio-
nalista brasileira dos anos 1930 (ou o chamado “romance de 30”). 
Em lugar de uma narrativa de todo realista, mimética, voltada à 
verossimilhança, reconhece-se um tipo de representação que se 
inclina ao sobrenatural, ao extraordinário, ao insólito. Não se tra-
ta, no entanto, de uma ruptura total com a representação realista, 
de modo que não se está no terreno da fantasia plena. O romance 
apresenta, antes, na linha do que afirmou Rama (2004, p.45), uma 
“conjunção entre o plano verossímil e histórico dos acontecimentos 
e o maravilhoso, em que se situa a perspectiva das personagens so-
bre esses eventos reais”.
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Conforme já ficou dito, o final da narrativa torna incontestável a 
dimensão sobrenatural do romance, pois é quando se percebe que se 
esteve diante de um narrador morto, porém inconsciente dessa sua 
condição, e que ainda irá lutar contra o diabo. A atmosfera insólita 
do romance não se limita, contudo, a esse aspecto macro da narrati-
va. Por todo o texto estão disseminados elementos procedentes do 
folclore, das lendas, do imaginário popular, das crendices e supersti-
ções ligadas ao meio rural. Povoam esse universo mágico fantasmas 
de antepassados, lobisomens, sereias, ururaus e boitatás (sendo esses 
últimos, espécies de, respectivamente, lagarto e cobra que soltam 
fogo). Além disso, animais comuns também ganham contornos ir-
reais, pelo exagero de suas dimensões, força ou valentia, como são 
os casos das onças e cobras que rondam as propriedades de Poncia-
no e do valente galo de rinha que chega a ser congratulado com a 
patente de “capitãozinho”.

Essa é a atmosfera predominante nos oito primeiros capítulos da 
obra, parte que termina com a luta entre Ponciano e o lobisomem. 
Da apresentação de Ponciano até o oitavo capítulo, do ponto de vista 
composicional, a narrativa de caráter biográfico (são os “deixados 
de Ponciano”) segue um padrão episódico, senão de todo aleatório 
em seu encadeamento, pelo menos sem um fio central que conduza 
rigidamente a sequência dos fatos. Os acontecimentos, organiza-
dos inicialmente segundo uma ordem cronológica relacionada ao 
crescimento de Ponciano da infância à fase adulta, passam depois a 
articular-se, mantendo certa autonomia entre si. Assim, pelo filtro 
da subjetividade do narrador, suas aventuras são harmonicamente 
dispostas, mas sem a necessidade de uma sequenciação rígida. Por 
essa relativa autonomia das histórias fantasiosas, verifica-se a fixa-
ção das estruturas dos “causos” e lendas no discurso de Ponciano, 
de modo que essas formas provenientes da narrativa oral e popular 
plasmam-se na narrativa romanesca.

Já a partir do nono capítulo, quando Ponciano passa a morar na 
cidade, a narrativa abandona a fabulação para se aproximar dos pa-
drões do romance realista convencional. Isto ocorre porque, embora 
Ponciano tente resgatar suas histórias do sertão no meio urbano, ali 
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elas perdem o sentido, não causando impacto nos ouvintes, pessoas 
que não acreditam nas façanhas do coronel. Há, portanto, um con-
flito cultural no romance, refletido em sua espacialidade e tempo-
ralidade, que isola Ponciano no meio urbano e tira-lhe a capacidade 
de nele interagir. Ao final, depois de se deparar com situações que 
expunham sua vulnerabilidade e incapacidade de se integrar aos 
códigos de valores e comportamentos do meio urbano, Ponciano 
retorna, involuntariamente, ao plano do insólito. Com a morte do 
coronel, o extraordinário se reestabelece de forma contundente e 
independente da deliberação consciente do narrador ao manejá-lo. 
Ao final, o sobrenatural adquire duplo sentido: enquanto faz Pon-
ciano se crer poderoso novamente e capaz de enfrentar o demônio, 
denuncia ao leitor a ilusão do protagonista e sua derrocada diante 
da morte. Desse modo, é sobretudo pela solução encontrada para 
o desfecho da narrativa que o romance se inscreve, inegavelmente, 
no plano do sobrenatural.

Mas, e quanto aos outros eventos insólitos disseminados na 
primeira parte da narrativa? Seriam eles confirmações da existência 
dessa dimensão sobrenatural no romance? Para responder a essa 
pergunta, importa lembrar que o coronel cumpre um duplo papel 
na narrativa: é ele o protagonista das ações, mas é também ele o 
narrador, responsável pela exposição de sua história. Uma vez que a 
apresentação dos episódios extraordinários se dá por intermédio de 
um narrador-protagonista “invencioneiro e linguarudo” (Carvalho, 
1983,p.3), que remete à figura do contador de histórias, a veracidade 
do narrado é posta em questão. Assim, para analisar o modo como o 
insólito se estabelece em alguns episódios exemplares da obra, é pre-
ciso primeiro discutir alguns aspectos da composição desse narrador 
pouco confiável, que dá vazão a tal conteúdo. A fim de compreender 
o aprimoramento do manejo do foco narrativo na prosa de José Cân-
dido, é momento de estabelecer o contraponto prometido entre o 
romance em questão e a crônica “O Major”, de 1958.10 Sendo ambas 

 10 Complementando as informações apresentadas no primeiro capítulo, quando 
se procurou reconstruir o percurso de criação do romance de 1964, convém 

Coronel_e_o_lobisomem__[MIOLO]__Graf_v1.indd   217 12/01/2016   09:36:23



218  NAIARA ALBERTI MORENO

as narrativas protagonizadas pela figura de Ponciano, a diferença 
que apresentam no tratamento do foco narrativo é reveladora dos 
efeitos alcançados pelo insólito na composição romance, conforme 
se verá na breve digressão a seguir.

A crônica, afastando-se da criação de um espaço autobiográfico 
do escritor como é típico do gênero, apropria-se da ficcionalidade 
e da narratividade para tratar da figuração do então “major” Pon-
ciano de Azeredo Furtado. Assim, seu enredo consiste basicamente 
na apresentação dessa figura por um narrador que rememora e in-
terpreta características e fatos da vida do major. Desse modo, há um 
narrador em primeira pessoa, que se ocupa em contar uma história 
da qual é apenas observador, exercendo, portanto, poder absoluto 
sobre a imagem da personagem descrita. Assim inicia-se o texto:

Qual que! Contador de história foi mesmo velho Ponciano de 
Azeredo Furtado, o maior patriota exaltado que já se viu em terras e 
águas de Campos dos Goitacases. Era a própria guerra do Paraguai 
em pessoa. Só muitos anos depois, lendo o Rocha Pombo e os jornais 
de domingo, é que me dei conta de que não foi o Major Ponciano o 
vencedor de Solano Lopes. Que pena! Mesmo assim, o velho ficou 
sempre de varanda na minha saudade. (Jornal do Brasil, Rio de Ja-
neiro, 16 ago. 1958, 1º Caderno, p.3)

A partir desse trecho inicial, é possível reconhecer algumas in-
formações acerca do narrador e de sua localização espaçotemporal. 
Campos dos Goytacazes é a cidade natal do cronista José Cândido, 
mas o tempo em que o narrador da crônica teria vivido é anterior ao 

esclarecer que a crônica “O Major” insere-se em um conjunto de publicações 
esporádicas de José Cândido de Carvalho no Jornal do Brasil. Foram localiza-
dos textos assinados pelo autor entre julho de 1957 e maio de 1959, sendo que 
a maior parte deles se concentra no ano intermediário deste período, em 1958. 
Essas crônicas costumavam sair na terceira página do primeiro caderno do 
jornal, espaço em que se discutiam política e literatura. Junto aos textos de José 
Cândido, ocupando a mesma página do jornal, eram publicadas produções de 
outros renomados colaboradores do periódico, como Josué Montello, Tristão 
de Athayde, Manuel Bandeira, Ferreira Gullar e Fernando Sabino.
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da existência do escritor. Isso porque, ao final da crônica, explica-se 
que Ponciano morrera em 1914, ano de nascimento de José Cân-
dido, logo, se o narrador conhecera o major e inclusive dele sentia 
“saudades”, não se pode afirmar que a voz narrativa corresponda a 
uma vivência do autor empírico do texto, a menos que haja um des-
locamento temporal na ficcionalização da experiência. De qualquer 
modo, deve-se frisar que, na crônica, a personagem de Ponciano 
aparece sob uma focalização externa, ao ter sua vida descrita pelo 
olhar de um outro que resgata sua história. Por meio dessa focaliza-
ção, o narrador da crônica apresenta o major como um “contador de 
história”, desabonando a veracidade de seus feitos. Ponciano figura 
na crônica como alguém que se vangloria por façanhas inexistentes, 
como o caso citado sobre sua atuação na Guerra do Paraguai, além 
do que aparece na sequência da narrativa, sobre sua pretensa valen-
tia ao intimidar lobisomens:

– Onde anda esse lobisomem?
É claro que a assombração não aparecia. E Ponciano, no outro dia, 

nos cafés, armava seu teatro:
– Pois foi o Major chegar e o lobisomem aparecer. Vinha de olho 

em brasa. Foi quando peguei o bicho pelos chifres e gritei: “Estais 
em poder do Major Ponciano de Azeredo Furtado e de minhas mãos 
não saireis”. (Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, 16 ago. 1958, 1º Ca-
derno, p.3, grifos nossos)

Nas considerações do narrador em destaque, torna-se ainda 
mais evidente a descrença e o descrédito nas histórias contadas pelo 
major. Caracterizando ainda a figura antropológica do contador de 
histórias, afirma o narrador: “[O major Ponciano] Cultivava um 
bigode longo, por baixo do qual, como rio maravilhoso, passavam as 
melhores aventuras que já ouvi” (Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, 16 
ago. 1958, 1º Caderno, p.3).

Esse procedimento diferencia-se da técnica utilizada no roman-
ce, em que o próprio Ponciano, então como coronel e não mais como 
major, assume a voz da narrativa e, com a autoridade deste narrar, 

Coronel_e_o_lobisomem__[MIOLO]__Graf_v1.indd   219 12/01/2016   09:36:23



220  NAIARA ALBERTI MORENO

relata sua vivência e seus feitos. Essa modificação da configuração 
do narrador entre a crônica e o romance é fundamental, uma vez que 
altera o modo como a figura é apresentada ao leitor, determinando 
a visão e a “versão” da história do militar protagonista de ambos os 
enredos. Enquanto a figura de Ponciano é apresentada, na crônica, 
sob a perspectiva de um narrador que o toma como um contador de 
histórias, no romance, por sua vez, a personagem é construída sob 
a perspectiva que ela própria possui de si. Desse modo, seus feitos 
insólitos aparecem, na versão romanesca, sob a autoridade de sua 
própria voz narrativa, que os declara verdadeiros, na maioria das 
vezes. Assim, no início do romance, é o próprio coronel Ponciano 
quem faz sua apresentação:

A bem dizer, sou Ponciano de Azeredo Furtado, coronel de pa-
tente, do que tenho honra e faço alarde. Herdei do meu avô Simeão 
terras de muitas medidas, gado do mais gordo, pasto do mais fino. 
Leio no corrente da vista e até uns latins arranhei em tempos verdes 
da infância, com uns padres-mestres a dez tostões por mês. (Carva-
lho, 1983, p.3)

Note-se que a narração, embora ocorra em um momento pos-
terior ao dos fatos narrados, está permeada de verbos no presente, 
criando certa ilusão de simultaneidade ou presentificação do relato. 
Com isso, o coronel Ponciano narra seus feitos de uma perspectiva 
que se aproxima mais da visão limitada da personagem ao vivenciar 
os fatos do que do ponto de vista do narrador de memórias, tempo-
ralmente distanciado das ações do enunciado. O efeito disso é que 
o coronel narrador demonstra desconhecer a situação em que se 
encontra no momento da enunciação. Por isso, somente ao final da 
narrativa, o leitor descobre que esteve diante de um narrador morto. 
Essa circunstância não transparece ao longo do relato, uma vez que 
Ponciano parece desconhecê-la ou, ao menos, não admiti-la, já que a 
compreensão desse estado implicaria justamente o reconhecimento 
de uma derrocada que o tempo todo buscou escamotear em seu dis-
curso. Desse modo, a despeito da linguagem e de alguns episódios do 
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romance serem fortemente marcados pelo humor, como a trajetória 
geral do narrador-protagonista é assinalada pela queda que ele quer 
negar – uma vez que de coronel e proprietário de terras chega à misé-
ria e à morte –, pode-se reconhecer na figura do Ponciano romanesco 
uma espécie de herói trágico.

Neste ponto, convém lembrar que Ponciano, no romance, por 
meio da exacerbação da própria masculinidade, virilidade, força, 
valentia (identificadas em diversas referências efetuadas no decurso 
da narrativa, como seu porte físico, a imagem da barba, a voz grave, 
entre outros) permanece em um constante movimento de autoexal-
tação. Como o que se observa ao final é um herói decadente, que fora 
trapaceado por aqueles que julgava serem seus amigos, chantageado 
pela mulher que amara, e empobrecido, percebe-se o quão frágil era 
a “veracidade” de seu relato, sempre o colocando sob uma perspec-
tiva positiva e vantajosa. Logo, mesmo quando Ponciano, no ro-
mance, assume a voz narrativa e tenta atribuir a si mesmo contornos 
heroicos e positivos, acaba por revelar suas fraquezas e fragilidades. 
O leitor encontra-se, portanto, diante do chamado narrador infiel, 
modalidade de narrador frequente na composição da figura do 
contador de histórias: o narrador infiel mente deliberadamente ou 
faz uma falsa ideia de si ou dos fatos que descreve, de modo que sua 
visão é diferente daquela que se apresenta pelo “autor implícito” do 
texto (Carvalho, 1981, p.47).

Em outras palavras, a figura de Ponciano, quando criada na 
crônica sob o olhar de um narrador-personagem que o observa (nar-
rador homodiegético), assume a configuração explícita – declarada 
pelo narrador – de um contador de histórias. Já na passagem da crô-
nica ao romance, algo semelhante ocorre, entretanto, de modo mais 
engenhoso: quando essa narração passa a ser em primeira pessoa 
(narrador autodiegético), ou seja, quando a figura de Ponciano passa 
a apresentar a si próprio assumindo a voz da narrativa, ainda assim 
há uma “voz de fundo”, do autor implícito, que aparece nos deslizes 
do discurso de Ponciano e acaba, portanto, evidenciando como o 
coronel continua a ser um “contador de histórias”, tal como o fora o 
major da crônica. Em síntese, o discurso de Ponciano – que escreve 
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seus “deixados” à posteridade como prova de sua valentia, como 
última saída para não se deixar vencer pelas circunstâncias – acaba 
também por traí-lo e denunciar a personagem frágil que tenta não ser.

Além disso, o próprio coronel revela, em vários momentos, sua 
tendência a mentir ou a exagerar os fatos, seja ou não em função 
de histórias sobrenaturais. Assim, as mentiras e exageros surgem 
com diversas finalidades, como, por exemplo, para assegurar uma 
posição de homem sábio e experiente, no caso, em assuntos do cam-
po, perante seus subalternos: “[...] no corpo da discussão inventei 
uma raça de capim que no conhecimento de ninguém era chegada. 
Sustentei, em manha de advogado de lei, as prendas da tal forragem. 
Dei até nome: ‘– Capim-rabo-de-macaco’. Fiz isso por sabedoria” 
(Carvalho, 1983, p.18); para competir com outras personagens que 
tentam chamar atenção por histórias de seres sobrenaturais, como 
na ocasião em que se falava de um ururau: “Repeli a invenção com 
invenção maior” (p.99); para competir quando o assunto era “confe-
rência sem-vergonhista”: “Rebati o avantajado dele com avantajado 
igual. Fiz ver, apontando o queixo, que um terço de barba perdi em 
roçar cangote de donzela militante. – Ou mais, seu compadre, ou 
mais” (p.111); para convencer o padre a visitar o pervertido Juju 
Bezerra, seu amigo, em agonia de morte: “Sou de muito inventis-
mo, um danado em fazer render uma parolagem – um fio de cabelo 
vira corda no meu trançado. [...] Inventei, espichei, pois em missão 
piedosa não tenho pejo de mentir e avantajar” (p.156); ou para con-
vencer a velha Francisquinha a deixá-lo ir para a cidade: “O pior foi 
engambelar Francisquinha, que não queria deixar seu menino seguir 
viagem. Inventei imposição do governo, dever do meu ofício de co-
ronel: – Missão de rotina, coisa de somenos” (p.153).

Alertas da pouca confiabilidade do discurso do coronel Ponciano 
podem ser encontradas inclusive nas falas de outros personagens, 
como percebeu seu avô: “Esse menino tem todo o sintoma do povo 
da política. É invencioneiro e linguarudo” (p.3). Note-se o efeito de 
humor criado pelo uso da palavra “sintoma”, que remete à doença, 
indicando uma crítica ao “povo da política”. As mentiras de Poncia-
no surgem também nos momentos em que narra mais de uma vez o 
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mesmo acontecimento como, por exemplo, quando depois de ter si-
do rejeitado por uma pretendente, afirma: “Mas o caso é que eu não 
dava importância a bicho de saia, tratava tudo na ponta da botina, só 
sabia machucar o coração das pretendentes” (p.158). O mais grave é 
que Ponciano parece se convencer dessas e outras mentiras.

Nesses pontos da narrativa, o leitor, apoiado tanto nas revelações 
deliberadas do coronel quanto nas mentiras que ele deixa escapar, 
adquire um conhecimento mais abrangente da situação que o pró-
prio narrador, cuja visão dos fatos é limitada e distorcida em função 
de não admitir as situações desfavoráveis por que passa. Passagem 
semelhante ocorre quando Vermelhinho, o galo do coronel, está 
perdendo uma disputa com o de Caetano de Melo. Nessa altura do 
relato, afirma o narrador: “Reavivei a barba para mostrar segurança, 
acendi o charuto” (p.133). Ao contrário do modo como o Ponciano 
romanesco justifica seu comportamento, o leitor compreende que 
a atitude de acender o charuto e torcer a barba são antes ações ad-
vindas de sua preocupação e nervosismo, e não da “segurança” que 
ele diz querer demonstrar com tais gestos. Exemplar dessa atitude, 
no entanto, é o modo como Ponciano tenta camuflar sua falta de 
coragem e justificar aos outros (e também a si mesmo) sua “im-
possibilidade” de agir nas ocasiões em que é convocado a enfrentar 
alguma situação de risco. Quase como uma espécie de bordão, mas 
com muitas variantes, por várias vezes o coronel busca explicar-se 
por um impedimento de ordem militar, em razão de sua patente: 
“Não podia eu, sem deslustrar a patente, levar a guerra aos pastos de 
Badejo dos Santos [...]. – É da pragmática militar, seu João Ramalho. 
É dos regulamentos da guerra, seu compadre” (p.28). Situações 
como essa são recorrentes na obra e se revelam altamente irônicas, 
uma vez que o leitor reconhece a distância entre aquilo que se afir-
ma e o que, de fato, acontece. A ironia, portanto, aparece como um 
procedimento narrativo articulado à construção dessa modalidade 
de narrador não confiável.

O narrador infiel de O coronel e o lobisomem, enquanto herói trá-
gico, não consegue, no entanto, despertar antipatia no leitor, uma vez 
que muitas das mentiras que afloram nas entrelinhas de seu discurso 
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revelam não a sagacidade e esperteza que autoproclama possuir, mas 
sim sua ingenuidade e vulnerabilidade no mundo que o cerca. Daí 
a simpatia que essa personagem complexa consegue despertar nos 
leitores, ao querer parecer poderoso, mas revelar-se sensível, em um 
misto de força e bondade, como bem ilustra o seguinte trecho: “De 
coração compadecido, mas ainda em berro autoritário, mandei que 
ficasse de pé [...]” (p.24, grifos nossos).

Do mesmo modo, Ponciano, como major na crônica de 1958, 
inspira também a empatia do leitor ao proclamar-se poderoso, mas, 
pela denúncia do narrador, revelar-se frágil. O tom lírico do final da 
crônica é outra antecipação do que seria desenvolvido no romance 
de 1964:

Mas regressou [da guerra] melancólico, cheio de rosas murchas 
na alma. [...] Quando começou a vestir a sua farda velha e empoei-
rada, eis que uma porta se abre e uma lança de vento penetrou nas 
costas largas do bravo homem de armas. Vento traiçoeiro. Se viesse 
de frente, com bravura e honestidade, bem que o Major o mandaria 
para as profundezas do inferno. Mas, assim, à traição, o comedor de 
fortalezas não pôde fazer nada. Achou melhor morrer de verdade. E 
morreu na cama, cheio de sinapismos e beberagens. Partiu para os 
arsenais de Deus de maneira mansa. Um passarinho que se afundas-
se em chá de erva-doce... (Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, 16 ago. 
1958, 1º Caderno, p.3)

Assim, por essa comparação, nota-se que o protagonista da 
crônica já antecipava em sua trajetória elementos que seriam depois 
desenvolvidos no romance. A combinação de humor e tragicidade e 
a fantasia como resolução do conflito entre aquilo que se aspira ser 
e o que, de fato, se é já estavam, portanto, anunciados na figura do 
Ponciano que emergia em 1958. Heróis em desajuste com o mundo 
que os cercam, major e coronel, contadores de história, precisavam 
buscar refúgio no reino da imaginação, em que poderiam ser o que 
desejassem. O modo como isso ocorre, no entanto, é diferente nas 
narrativas em função do foco narrativo. Nesse sentido, o romance 
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ganha em sofisticação quando se vale de um narrador infiel que, ao 
contar suas histórias mirabolantes, é traído por seu próprio discurso.

Mantendo em perspectiva o raciocínio de Ángel Rama acerca da 
composição das narrativas da transculturação, reconhece-se que a 
incorporação da figura do contador de histórias pelo romance signi-
fica a recuperação de uma forma popular, oriunda da tradição oral. 
Mais do que isso, ao revitalizar a figura do contador de histórias pela 
personagem de Ponciano e, por consequência, a forma do “causo” 
popular, o romance de José Cândido afirma-se como continuador 
de uma linhagem da literatura regionalista brasileira, pois, conforme 
explica Juliana Santini (2007, p.92):

A imagem do contador de histórias é recorrente na prosa literária 
dos últimos anos do século XIX e princípio do século XX. Autores 
como Valdomiro Silveira, Hugo de Carvalho Ramos e Coelho Neto 
encontraram, na imagem do narrador popular, solo fértil para a re-
cuperação e a afirmação de traços sintetizadores de particularidades 
locais.

Observe-se que o período apontado pela pesquisadora coincide 
com o momento em que, segundo Ángel Rama (2004), a literatura 
regionalista latino-americana respondia a um primeiro impacto 
modernizador. Situando José Cândido de Carvalho nessa tradição, 
Santini (2007, p.205) estabelece uma aproximação entre Ponciano 
e o narrador sertanejo Romualdo, de João Simões Lopes Neto, por 
serem ambos contadores de história de feição cômica. Assim, a ima-
gem do contador de histórias, ao encontrar espaço também na ficção 
que surge após o entreguerras, atualiza um motivo e uma forma da 
oralidade já inscrita no imaginário da literatura regionalista brasi-
leira de décadas anteriores. Ponciano surge, portanto, como uma 
releitura da tradição literária nacional.

Segundo Walter Benjamin (1983), o tradicional contador de 
histórias é representado por um homem experiente, sábio, que é 
ou viajante, aquele que compartilha os conhecimentos adquiridos 
em suas andanças, ou um camponês sedentário, conhecedor das 
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particularidades do lugar em que habita. Figura respeitada pela 
comunidade, o narrador tradicional cumpre com uma função peda-
gógica ao transmitir conhecimentos e valores que serão repassados 
de geração em geração, por meio de suas narrativas exemplares 
buscadas na memória. Os narradores mais autênticos seriam ainda 
homens justos, simples e ativos, contadores de histórias desprovidos 
de exaltação mítica ou exageros no emprego do maravilhoso. Diante 
disso, percebe-se que Ponciano é o avesso desse tipo de narrador: 
em lugar da memória, da seriedade e da sobriedade, surgem a inven-
ção, o cômico e o exagero. Hiperbólico tanto em sua própria figura 
quanto nas histórias mirabolantes que narra, o coronel não intenta 
transmitir conhecimentos – mesmo porque os forja –, mas sim se 
tornar notório e impressionar as pessoas, no que fracassa. Trata-se, 
portanto, de uma paródia do narrador tradicional.

Em um episódio exemplar dessa inversão, o coronel resolve 
assustar Juquinha Quintanilha, sujeito simples e de sua confiança, 
trabalhador de suas terras. Na ocasião, Juquinha havia o procurado a 
fim de lhe sugerir que contratasse um famoso capitão, para dar cabo 
de uma onça que aparecera nos arredores do Sobradinho e andava 
fazendo estragos. Ponciano se declarava, sob várias desculpas, im-
pedido de realizar o serviço, contudo, vaidoso, também não queria 
permitir que alguém o fizesse por ele, ainda mais que seu empregado 
elogiara a valentia do tal capitão. Sentindo-se em desvantagem, a saída 
de Ponciano foi tentar diminuir a coragem que Juquinha atribuía ao ca-
çador, desviando o assunto para um território em que se sentia seguro:

Disse a Juquinha que encurtasse tanta vantagem:
– Quero ver esse capitão numa pendência de lobisomem.
O mulato, medroso de perder a cor, resmungou que em noite de 

corisco nem era de religião cuidar de visagem. Mal acabou Juquinha 
de ministrar esse conselho, do fundo da varanda uma coruja cortou 
mortalha. Ou vinha corrida do vento ou então, desmedrosa do tem-
poral, rondava o quarto dos santos, atraída pelo azeite das devoções. 
Embarquei no pio da agourenta de maneira a espicaçar o medo do 
mulato. Falei queixoso:
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– Não há mais respeito, não há mais nada. Qualquer noite a 
gente tem coruja de talher na unha comendo na mesa de Simeão. 
(Carvalho, 1983, p.38)

Diante da impotência ou da ameaça de parecer menos poderoso 
do que alguém, Ponciano recorre, portanto, ao mundo das assom-
brações. Para tanto, o coronel se vale do que aprendeu na infância, 
quando estivera sob os cuidados de sua prima Sinhá Azeredo, uma 
beata conhecedora de rezas para todos os males, apresentada no 
início da narrativa como uma contadora de histórias: “Por mal dos 
meus pecados, o que a prima mais apreciava era conversa de assom-
bração, de meninos desbatizados que morriam sem o benefício da 
água benta ou de herege esquentando em fogueira de frade” (p.4). 
Assim, órfão desde menino, o desenvolvimento de Ponciano foi 
marcado pelos referenciais de poder e masculinidade que buscou 
em seu avô e também pela tendência a contar histórias, herança das 
crendices e medos que lhe foram incutidos por Sinhá Azeredo.

De volta à noite chuvosa do Sobradinho, Juquinha, solícito e 
já um pouco assustado, ofereceu-se para contratar um “rezador”, 
para espantar as corujas. Mas, dizendo-se experiente em lidar com 
maldições, o coronel explicou ser desnecessário: “[...] era dizer, em 
três sextas-feiras seguidas, desde que havendo estrelas, o santo nome 
de Onofre: – Não fica uma. Seca tudo no galho. Ninho, asa, bico, 
o diabo!” (p.38). Nesse contexto de sincretismo religioso, em que 
catolicismo e crenças da cultura africana se misturam, bem ao gosto 
popular, Ponciano, auxiliado pelos ruídos da “noite trevosa”, come-
çou a fazer comentários procurando despertar medo em Juquinha. 
Ao ouvirem um barulho vindo dos fundos do casarão, semelhante ao 
arrastar de correntes, Ponciano sugeriu: “– Esquisito, hein, seu com-
padre? Parece corrente de negro cativo”. Juquinha já demonstrava 
sinais de medo, mas Ponciano sentia-se seguro para levar a brinca-
deira adiante, afinal, como acredita: “Mal-assombrado não era, que 
esse povo da noite nunca aparece na popa da tormenta. Seguro de tal 
verdade, contada e recontada em dias de sua vida pela prima Sinhá 
Azeredo, dei mais um passo na judiação de Quintanilha” (p.38-9).
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O próximo passo é outro indício de que não se está diante de 
um contador de histórias convencional, como os que se pautavam 
apenas na memória: o coronel pega um livro (de São Cipriano) 
e, enquanto Juquinha pensa que o patrão pretende fazer alguma 
oração para cessar a tormenta, Ponciano “ri no íntimo”, abrindo-
-o em uma parte que já conhecia: “[...] o caso de uma penitência 
levada da breca que em tempos dos antigos pintou e bordou num 
sobrado de sujeito barão. Coisa acontecida num longe antigamente 
[...]” (p.39). Desse modo, se ao incorporar a figura do contador 
de histórias no romance recria-se uma tradição oral registrando-a 
pela escrita, nesse ponto ocorre o movimento inverso: ao invés de 
se valer de um conhecimento fixado na memória, advindo de uma 
transmissão oral, o contador de histórias recorre à palavra escrita 
para alcançar o efeito que deseja sobre seu ouvinte. Ponciano, no 
entanto, é um leitor transgressor e coopera com o livro para fazer a 
história se tornar mais aterrorizante:

Passei de largo, de vela solta, pelos receios de Juquinha Quinta-
nilha. Puxei o lobisomem do livro de São Cipriano para dentro dos 
ouvidos dele. Uma assombração danada de um cristão lidar com 
ela. Uivava de cortar o coração mais de pedra. Digo que fiz chicana 
de doutor velho, pois não segui tintim por tintim o que a letra de forma 
estipulava. Pulei, misturei, inventei em favor do lobisomem maldade de 
arrepiar. Juquinha amarelou e no fundo da cadeira mais parecia um 
rato assustado. (p.39, grifos nossos)

Juquinha Quintanilha, que já havia escutado, além dessa história, 
a da aparição do falecido avô de Ponciano, decide ir se deitar, ame-
drontado, aconselhando o patrão a não “catucar” as maldições da 
noite. Sozinho agora na sala, na noite de tempestade, o coronel ri da 
“pantomima” que armou, até que de repente, quando comicamente 
agachado – procurando “em que nação” andava seu chinelo – escuta 
um barulho que seu avô costumava fazer por dores nas articulações 
em função do mau tempo ou, em suas palavras, uma “remessa de 
lamentos muito de meu avô quando o sul apertava as dobradiças 
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dele” (p.40). O contador de histórias passa, agora, ironicamente de 
assustador a assustado:

Pulei de lado, que ligeiro sempre fui e ainda sou neste dobrar da 
vida, em pulo tão avantajado que levei na frente o tal cachorro corrido 
do temporal. [...] mas na porta do corredor fiz pé firme. Não ia ser 
gemido avulso de fundo de casa que podia mandar o neto de Simeão 
aos cobertores, como qualquer Juquinha Quintanilha. Acalmado, 
inquiri:

– Quem tem o desplante de brincar a estas horas? Se é gente viva, 
que apareça, pois não faço reprimenda. Se é coisa morta, falecida de 
cemitério, que vá fazer penitência no oratório do Sobradinho. (p.40)

Embora Ponciano não obtenha resposta, o cachorro mencio-
nado (que estava na sala se abrigando da chuva desde a cena com 
Juquinha) olhava com pavor na direção da antiga cadeira do faleci-
do Simeão: “Olhava e gemia um gemido comprido de ser medido 
a metro. Foi quando vi, refestelado em seu assento como em dias 
de sua vida, o avô Simeão de Azeredo Furtado. [...] Fiquei sem 
poder tirar o olho do meu avô presente em forma de renda [...]” 
(p.40). Ponciano, que relatara já ter ouvido a prima Sinhá Azeredo 
tossindo pela casa depois de morta, agora está diante do espírito de 
seu avô. “Seria imaginação? Sonho?”, indaga-se o leitor incrédulo à 
procura de uma explicação racional para o fenômeno, já que Pon-
ciano, dessa vez, não teria motivo aparente para estar mentindo. 
Explica o coronel Ponciano, agora sentindo-se um menino ame-
drontado diante de seu avô:

Só dava conta de não estar em pesadelo pelo motivo de sentir, em 
debaixo do sofá, o choro agoniado do cachorro e o assobio do vento. 
Tentei chamar Quintanilha – a voz deste coronel respeitou a pre-
sença do velho, pelo que saiu fraca [...]. Fica provado, para todos os 
devidos fins, que eu só sabia manobrar assombração de fora. Diante 
de uma visagem de família, ficava de pé amarrado [...]. (p.41)
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O mais engraçado, no entanto, José Cândido guardou para o 
final desse “causo” às avessas, em que o próprio contador se torna 
motivo de riso. O corajoso coronel já iria “bater em retirada” quan-
do é surpreendido por um imenso clarão, que o permite ver que seu 
avô está usando botas e esporas: “Então, sem mais delongas, abri 
em risadaria, despido de receios e considerações de parente” (p.41). 
Com isso, instala-se um momento de anticlímax na narrativa, já que, 
mesmo ainda vendo Simeão, o coronel perde o medo. Afinal, o que 
o leva a perder o medo do que vê? Para compartilhar sua descoberta, 
ele chega a chamar por Juquinha que, já “escondido no cobertor”, 
não lhe responde:

Queria que o medroso visse, com os olhos de morrer, a inven-
cionice do Sobradinho. Que mal-assombrado, que nada! Matei a 
charada num repente, por saber da leitura dos livros e das conversas 
da prima Sinhá Azeredo, que visagem anda sem pé e voa sem asa. 
Nunca que Simeão ia aparecer de perna inteira, quanto mais em 
desplante de bota e espora! Tudo não passava de bobagem, enga-
namento, mentira da noite trevosa. E com essa certeza dormi em 
sossego. (p.41-2)

Nesse ponto, o caso aproxima-se dos procedimentos narrativos 
da piada, como acontece em vários contos de José Cândido. Em um 
deles (Carvalho, 2010) as pessoas contam histórias de assombração 
em volta de uma fogueira, mas uma das narrativas é tão assustadora 
que um dos ouvintes sai voando de medo – voando, pois, na verdade, 
era um fantasma. A ironia dessa passagem do romance é semelhante. 
Ponciano mostra-se, nessa cena, tão supersticioso e convicto de suas 
crendices que, agora, realmente diante de uma assombração, busca 
argumentos nos conhecimentos que adquiriu sobre eventos sobre-
naturais para explicar o que seus olhos veem. Enquanto Ponciano 
se tranquiliza, acreditando ter se assustado inutilmente, o autor 
implícito do texto, pelo recurso da ironia, dá uma “piscadela” ao 
leitor, com quem partilha uma visão mais ampla dos fatos. Note-
-se que dessa vez não se tratava de uma “invencione” do coronel, 
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mas sim do próprio Sobradinho. Além disso, o cão presente na cena 
não é elemento gratuito, antes é a testemunha ocular do evento 
sobrenatural. Ou isso, ou seria necessário aceitar que Ponciano 
teve um delírio, o que não encontra sentido quando se considera o 
efeito cômico final do episódio. Assim, só resta admitir que, mesmo 
sendo o coronel um contador de histórias, há passagens em que os 
eventos sobrenaturais se impõem como “realidades” no interior da 
narrativa, corroborando a junção entre plano fantástico e real, tal 
como reconheceram Antonio Candido e Ángel Rama sobre essa 
nova roupagem da ficção regionalista.

Por essa dimensão “verdadeiramente sobrenatural” que a narrativa 
comporta, assegurada ainda pelo caráter insólito do plano macro de 
enunciação da obra, torna-se viável estabelecer um contraponto en-
tre esse romance de José Cândido e os contos Histórias de Alexandre, 
de Graciliano Ramos. Escritos no final da década de 1930 e lançados 
em 1945, esses contos foram depois republicados com outras narra-
tivas do autor em 1962, em um volume intitulado Alexandre e outros 
heróis. Nesses contos (Ramos, 1991a), o autor do calado Fabiano, de 
Vidas secas, cria a figura de Alexandre, um velho contador de his-
tórias do sertão nordestino. Embora o escritor, pelo uso abundante 
dos diálogos, transfira com frequência a voz narrativa para esse pro-
tagonista contador de casos, existe um narrador em terceira pessoa 
responsável por controlar as informações do contexto, descrevendo 
o ambiente em que as histórias são narradas. Toda a esterilidade 
imaginativa e o bloqueio linguístico de Fabiano são revertidos em 
um caudal de histórias fantasiosas e mirabolantes, que ganham vida 
na fala de Alexandre. No entanto, essas personagens de diferentes 
caracterizações são unidas por um pano de fundo de extrema pobre-
za, que denuncia as condições de degradação e carência material em 
que ambas se encontram. Assim, Graciliano expõe, por meios dis-
tintos, as mazelas resultantes de um mesmo problema social, que se 
repete nas regiões mais afetadas pelo subdesenvolvimento brasileiro: 
seja pela incapacidade de sonhar com outras realidades ou, o avesso 
disso, pela imaginação criadora de mundos onde tudo é possível, a 
denúncia se impõe, apontando a mudança como sinônimo de utopia.
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Diante disso, poder-se-ia questionar, aparentemente, a validade 
da distinção que Alfredo Bosi (1988) estabelece entre a prosa de 
Graciliano Ramos e a de Guimarães Rosa, com base no argumento 
de que o primeiro rejeita o universo mágico dos sertanejos, enquanto 
o segundo incorpora esse mesmo universo. No entanto – e é por isso 
que se convocou o exemplo aqui –, as histórias de Alexandre não for-
necem, necessariamente, uma dimensão mágica à narrativa, capaz 
de compor um plano em que real e sobrenatural se imbriquem. As 
histórias heroicas, fantasiosas e exageradas do discurso de Alexandre 
são claramente forjadas e se apresentam, justamente, em contraste 
com a realidade de miséria e precariedade que o cerca. Trata-se de 
uma evasão da personagem para a imaginação, como forma de com-
pensar carências insolúveis em outros níveis – o que não implica um 
padrão de representação distanciado da estética realista, pautada na 
verossimilhança. Confirma-se, assim, a distância, também defen-
dida por Zilá Bernd (1998), entre a modalidade de representação da 
prosa do escritor alagoano e a do mineiro.

O romance de José Cândido de Carvalho mantém, por sua vez, 
vários pontos de contato com os contos de Graciliano: Ponciano 
também é um contador de histórias fantasiosas, exageradas, mira-
bolantes, por meio das quais encontra um modo de compensar suas 
fragilidades, seus medos e a perda de seu poder e influência. Pon-
ciano conta suas histórias para demonstrar sabedoria, experiência, 
conquistar respeito como um homem de coragem e valentia, impres-
sionar seus subalternos, seus amigos e suas pretendentes. Ressalte-se 
ainda que, como Ponciano, Alexandre diz também ter sido militar, o 
“major Alexandre” (Ramos, 1991, p.75). Assim, a decadência dessas 
personagens retrata o declínio de figuras de prestígio no meio rural, 
em tempos em que vão desaparecendo as condições para sua existên-
cia. A despeito das diferentes regiões geográficas em que se passam 
as histórias desses heróis (Nordeste e Sudeste), como os cenários são 
áreas interioranas de um Brasil agrário, os motivos que percorrem os 
“causos” de Ponciano e Alexandre são também bastante semelhan-
tes, de modo que elementos do imaginário popular rural, como onças 
ferozes e cobras descomunais, se fazem presentes nas narrativas.
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Na cena transcrita a seguir, Alexandre conta aos seus ouvintes – 
entre eles o desconfiado cego Firmino, com quem tem de argumen-
tar para assegurar a veracidade de seu relato – uma história sobre sua 
valentia ao matar uma temida cascavel:

– [...] Puxei a rédea, parei, ouvi um barulho de guizo, virei-me 
para saber de que se tratava e avistei uma cascavel assanhada, enor-
me, com dois metros de comprimento.

– Dois metros, seu Alexandre? Inquiriu o cego preto Firmino. 
Talvez seja muito.

– Espere, seu Firmino, bradou Alexandre zangado. Quem viu a 
cobra foi o senhor ou fui eu?

– Foi o senhor, confessou o negro.
– Então escute [...]. Machuquei-lhe a cabeça com o salto da bota. 

Estrebuchou, fez o que pôde para arrumar-se em novelo, depois se 
aquietou e ficou estirada na poeira. Baixei-me e medi o corpo mole: 
nove palmos e meio espichados. Isto é com o senhor, seu Firmino. 
Nove palmos e meio, entendeu? [...] Vá buscar o cachimbo, Cesária. 
E procure o chocalho da cascavel, que você guardou. (Ramos, 1991, 
p.40-2)

Dos ouvintes de Alexandre, vizinhos e amigos, o cego Firmino é 
o que mais “vê” as mentiras e questiona as contradições e os exageros 
do contador. Apesar disso, mantém-se uma aura de autoridade na 
fala de Alexandre que, além de ser respeitado por sua plateia, conta 
com o apoio de Cesária, sua esposa e cúmplice, que tudo confirma, 
remenda, evitando ver o marido em apuros com as histórias inventa-
das. Observe-se que o coronel Ponciano, por sua vez, também “é dos 
uns que mata a cobra e mostra o pau” (Carvalho, 1983, p.109), pois 
possui “provas cabais” de suas façanhas, como um cacho de cabelo 
loiro da sereia, que com ele queria se casar (p.109), e o tapete de sua 
sala, a pele da onça que ele diz ter matado – fama imerecida, já que 
o coronel confessa ter sido um menino dos pastos, brincando com 
uma espingarda, que deu fim ao animal – “Ficou comigo a fama e a 
escama de ter dado exterminação ao gato. [...] Como lembrança do 

Coronel_e_o_lobisomem__[MIOLO]__Graf_v1.indd   233 12/01/2016   09:36:24



234  NAIARA ALBERTI MORENO

sucedido, mandei espichar na sala do Sobradinho a pele curtida do 
gatão [...]”p.62).

Já o caso da cobra contado pelo coronel é ainda mais exagerado 
do que o narrado por Alexandre, mas nem por isso ele é questionado 
por seus ouvintes. É preciso lembrar, nesse sentido, que Ponciano é 
aqui ainda o “coronel” Ponciano da primeira metade do romance, 
homem respeitado por aqueles que o cercam e que tem por ouvintes 
os habitantes do campo. Embora não seja o protagonista do feito, o 
coronel se utiliza da história exagerada para se destacar, demons-
trando sua autoridade no assunto, em relação a outro contador de 
casos com quem não simpatiza, já que este ameaça seu posto de 
homem conhecedor dos “sucedidos dos ermos”:

[...] tive de repelir certa braçada de inventados de um limpador de 
pasto de Badejo dos Santos, que escumava mentira sem pejo de ser 
pegado em falso. Garantiu ter dado cabo de uma cobra de seus du-
zentos palmos de tamanho e trinta arrobas de peso:

– Provo mostrando a pele.
Nas bochechas dele desfiz do serpentão com o caso de uma 

monstrona que apareceu no mandiocal de Santinho Belo, primo 
afastado do avô Simeão. A danosa devia ter vindo das águas do mar 
salgado, porque pasto nenhum, por mais viçoso, podia aguentar 
exageramento de tal calibre. Morta a bicha, dois dias e duas noites o 
povo de Santinho Belo não fez outro trabalho que não puxar rolete 
de cobra do seu fundo covil. Foi um tirar de serpente sem fim. A 
pele, vendida no comércio de espichados, comportou mais de dúzias 
de cintos dos largos e ainda rendeu um tapete de sala [...].

O sujeito, que dava mostra de entender do riscado, concordou:
– Do modo falado pelo coronel, só podia de ser mesmo a tal ser-

pentona do mar. (Carvalho, 1983, p.127)

Apesar de todos os exageros e a inverossimilhança das histórias 
que contam, o major Alexandre e o coronel Ponciano preocupam-
-se com a sua credibilidade e o efeito de convencimento que pro-
duzem na plateia. Assim, tentam ainda argumentar que se sentem 
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incomodados com a proporção que suas histórias tomam, ao serem 
transmitidas e destorcidas por outras pessoas, levando a um exagero 
que não condiz com a “verdade” dos fatos:

[...] Mas se quiserem saber a minha fama no sertão, deem um salto à 
ribeira do Navio e falem no major Alexandre. Cinquenta léguas em 
redor, de avante a ré, todo o bichinho dará notícia das minhas estre-
polias. A história da onça, a do bode, o estribo de prata, este olho 
torto, que ficou muitas horas espetado num espinho, roído pelas 
formigas, circulam como dinheiro de cobre, tudo exagerado. É o que 
me aborrece, não gosto de exageros. Quero que digam só o que fiz. 
(Ramos, 1991, p.75-6)

[...] Não sou, como todo mundo sabe e conhece, loroteiro ou espa-
lhador de falsos. (Carvalho, 1983, p.18)

Por não ser de minha natureza vestir glória dos alheios, desmenti 
[...]. Pois logo espalharam que eu apresentava essas modéstias para 
não dar parte de sujeito quebrador de promessas. Diante disso, lavei 
as mãos. (Carvalho, 1983, p.62)

Pelas semelhanças dos protagonistas contadores de história, 
reconhece-se que o romance de José Cândido se inscreve como 
um continuador dessa linhagem da literatura regionalista, em que 
também se situam esses contos de Graciliano Ramos. Porém, o co-
ronel contador de histórias, ao assumir a voz narrativa do romance, 
acaba investindo de irrealidade e magia o tipo de representação da 
obra, diferente do que ocorre nos contos de Alexandre, em que os 
eventos sobrenaturais são apresentados pelo narrador como mentira 
e fabulação. A dimensão insólita do romance de José Cândido mani-
festa-se não apenas pelo desfecho de incontestável caráter mágico da 
narrativa, mas também, conforme demonstrado, pelos eventos so-
brenaturais que permeiam momentos da realidade das personagens, 
sobretudo na primeira metade do livro, em harmonia com o universo 
imaginário de Ponciano e dos demais habitantes das áreas rurais.
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Embora o coronel Ponciano se coloque muitas vezes em uma po-
sição superior à ingenuidade do “povo do sertão” e suas crendices, ele 
de fato acredita (ou até passa a acreditar) em muito do que conta para 
impressionar ou assustar as pessoas. Diferentemente de Alexandre, 
Ponciano passa por situações, para além de seus “causos”, em que sua 
coragem e valentia são testadas. Medroso quando menino, assustado 
pelas histórias sobrenaturais contadas por sua prima Sinhá Azeredo 
que ecoam por toda sua vida adulta, Ponciano cresce, na verdade, 
em crise com suas crenças, oscilando entre um pensamento mítico, 
supersticioso, ligado à primitividade e à cultura popular, e outro, 
cético e racional, relacionado à modernidade, à civilização urbana e 
ao conhecimento formal. Por ser claramente um contador de histó-
rias, poder-se-ia afirmar que só utiliza as narrativas fantasiosas a seu 
favor, mentindo sem nelas crer; no entanto, seu comportamento nega 
esse fato quando se mostra amedrontado diante de situações em que 
ou o sobrenatural se manifesta ou se encontra em potencial.

Exemplo disso se dá na ocasião em que o coronel é convidado a ir 
até a propriedade de um amigo, o major Serapião Lorena, para resol-
ver o caso do aparecimento de um ururau. Durante o jantar servido 
na casa de Lorena, um rapaz provocava Ponciano, advertindo que o 
animal assombrado era um dos piores já vistos no lugar, pois soltava 
fogo. O coronel, debochando da “invenção” do rapaz, responde à 
provocação: “Pois não quero ser Ponciano de Azeredo Furtado se 
não avivar meu charuto na brasa do amarelão” (Carvalho, 1983, 
p.99). Logo depois do envaidecimento, sua pretensa descrença e va-
lentia são postas à prova por uma situação inesperada que o desmas-
cara, de forma que a ironia se impõe novamente como procedimento 
narrativo, instaurando a comicidade da cena:

Mal acabei o resto da promessa, sobreveio um vento encanado e 
a lingueta do lampião alongou e morreu. No denegrido da sala, como 
coisa vinda das profundas do mar salgado, cresceu aquele ronco de 
gelar o ânimo mais saído. E tanto era coisa aparentada das águas que 
logo um cheiro de maresia e lodo deu entrada no recinto. O major 
abriu o peito:
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– É ele! Credo em cruz! É o ururau!
Um atropelado de gente em debandada entupiu o corredor, que 

para abrir caminho tive de usar da força bruta. Quando dei acordo 
de mim, andava no meio da desordem em lugar subalterno, atrás 
de uns balaios, na despensa de Lorena. E no calcanhar da arruaça 
apareceu aquele toco de preta munida com lamparina. Parou admi-
rada de presenciar tanto ajuntamento de homem em compartimento 
de cozinha, cada qual mais escondido entre mantas de carne-seca e 
outras mantenças. Sou lesto de ideia e pronto salvei a honra dos as-
sustados inventando que tal proceder era por motivo de pregar peça 
em Juca Azeredo, que já devia, pelo tempo, estar na sala chegado. E 
antes que a subalterna entrasse em pormenor e indagação, mandei, 
dedo apontado para o corredor, que fosse esperar a visita:

– Vá lá dentro fazer a cortesia a ele. (p.100)

Ponciano ainda pede covardemente à agregada de Lorena que 
confira a parte da frente da casa, de onde o som parecia ter vindo. Só 
depois de esclarecido o caso – era só um trovão e vento, em função 
do mau tempo –, o coronel recobra a aparência de homem corajoso, 
e ainda acusa, intimamente, os demais de medrosos e covardes: 
“Que ururau, que nada! O povinho de Lorena tinha arrepiado pé na 
frente de um trovão recaído de mau jeito no derredor da casa. Era no 
que dava lidar com gente espantada. [...] cambada de mariquinhas, 
magote de assombrados” (p.100). Sentados novamente à mesa, 
Ponciano pondera que, como visita, seria melhor não ofendê-los 
e muda de estratégia: dizendo-se “sujeito humanal”, ainda tenta 
levantar o ânimo dos amedrontados, dos quais, é claro, se exclui. 
Reestabelecendo sua pose de homem valente, valoriza o modo como 
procederam, já que teria sido tolice enfrentar, “no peito e na raiva, o 
amarelão” (p.101).

Desse modo, às tentativas do coronel de parecer racional, revela-
-se uma mentalidade mítica, nele definitivamente incutida. Assim, 
o extraordinário, mesmo quando não chega a se manifestar, perma-
nece em estado latente em decorrência do imaginário mítico do nar-
rador e de seu grupo: “Não foi o ururau, mas podia ser” (p.101-2). 
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É como se uma espécie de semicrença sintetizada no provérbio espa-
nhol “No creo en brujas, pero que las hay, las hay” estivesse na base, 
na constituição psíquica de Ponciano. Se em um momento afirma 
que muito do que ouve não passa “de garganta, saliva de curral” 
(p.46), em seguida já se vê denunciando seus medos e crenças, o que 
faz dele um homem dividido entre uma consciência mítica e outra 
racional. O ex-jagunço Riobaldo também distingue-se dos demais 
habitantes do sertão chamando-os “povo prascóvio”, logo no início 
do romance, mas, por outro lado, vive atormentado com o possível 
pacto estabelecido com o diabo. Por isso, o coronel não se encontra 
muito distante do dilema existencial de Riobaldo (o diabo existe?) 
e das questões que se manifestam com mais contundência e clareza 
para o narrador rosiano. Para Eduardo F. Coutinho, a crença no 
sobrenatural é um dos traços mais proeminentes do sincretismo reli-
gioso da América Latina, resultado dos processos de transculturação 
entre povos com diversos costumes, religiões e mitos. O crítico co-
menta a relevância dessa dimensão no romance de Guimarães Rosa:

O fato de que o sertão representado no Grande sertão: veredas 
é um mundo ilógico no sentido de que se situa em uma esfera que 
transcende as barreiras impostas pelo pensamento racionalista 
torna-se evidente no romance se pensarmos naqueles elementos 
que formam o complexo mental dos habitantes da região, a saber, seu 
misticismo, crenças e superstições, e a maneira de relacionar-se uns 
com os outros e com os fatos e eventos exteriores. Embora pareça 
irrelevante enumerar esses elementos aqui ou mesmo os discutir se-
paradamente, por configurarem a atmosfera que invade o romance 
inteiro, cabe mencionar que eles se estendem de meras superstições 
e premonições até a crença em aparições e o respeito quase religioso 
pelos curandeiros e adivinhos. Dentre esses elementos, o que mais 
se destaca, chegando a constituir um dos principais temas da narra-
tiva, é o temor ao diabo, sempre presente em sua ausência, que “não 
há, havendo”, como afirma Riobaldo frequentemente. (Coutinho, 
2013, p.115, grifos nossos)
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Portanto, na medida em que o romance de José Cândido afasta-
-se da prosa de Graciliano, aproxima-se da de Guimarães Rosa, no 
sentido do espaço concedido por ambos à vivência de uma dimen-
são insólita, aparente em um novo tipo de representação da prosa 
regionalista. Não se trata de um universo mágico que ganha forma 
apenas nos “causos” dos narradores, é antes parte integrante de suas 
visões de mundo, de um modo mítico de experimentar e interpretar 
os fatos. Para Zilá Bernd, é com O coronel e o lobisomem que se chega 
a um momento da prosa brasileira de plena adesão ao imaginário 
mágico popular.

Nesse sentido, a distância irônica que se apontou entre a voz 
do autor implícito e a de Ponciano, enquanto narrador infiel, não é 
utilizada para negar o modo mágico do homem rústico de entender o 
mundo, sobrepondo-lhe uma perspectiva racional, uma vez que, na 
cena do fantasma de Simeão, o sobrenatural afirma-se mesmo diante 
da discordância do herói. O narrador infiel e a ironia enquanto re-
curso narrativo convergem para a construção do humor, revelando 
que, ao invés da valentia, coragem e sagacidade propaladas, Poncia-
no se caracteriza pela fragilidade, medo e ingenuidade. Contudo, o 
autor implícito distancia-se desse narrador menos para condená-lo 
por essa ingenuidade e por suas crenças, que para denunciar uma 
contraditória e traiçoeira conjuntura do processo de modernização, 
responsável por sua alienação e marginalidade. Ao fazê-lo, ao criti-
car os impasses de uma sociedade capitalista que só pode se consoli-
dar pela exclusão, o romance de José Cândido rompe com o padrão 
estético realista tradicional, revelando a realidade por um novo ân-
gulo: a perspectiva dos que estão em conflito com as transformações 
impostas pela modernização, dos que têm dificuldade em lidar com 
suas crenças, valores e comportamentos diante de um mundo cético, 
desencantado e reificado. Desse modo, recria-se artisticamente uma 
perspectiva mágico-popular no âmbito da representação, retroce-
dendo a formas de pensar que se opõem ao racionalismo burguês.

Ao discutir o imaginário que enforma essas obras, passa-se a 
adentrar o terceiro nível, o terreno que Ángel Rama (2004) considera 
como a “cosmovisão” dos romances da transculturação narrativa. 
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Sem perder de vista a unidade entre os três níveis, nesse plano são en-
gendrados os significados e as ideologias de resistência que as narra-
tivas da transculturação manifestam em relação à modernidade. No 
cenário ficcional anterior ao dos transculturadores, o vanguardismo 
(a primeira fase do modernismo, no caso brasileiro) teria questiona-
do o discurso lógico-racionalista, que até então era utilizado pelo ro-
mance nacional em consequência da origem burguesa do gênero. A 
obra de Graciliano Ramos, que aparece na sequência, embora ainda 
orientada por esse discurso, manifestava uma mensagem combativa 
e antiburguesa, já aliada a uma linguagem e estrutura renovadas. No 
entanto, seria a produção dos escritores transculturadores que mais 
decisivamente colocaria em xeque esse padrão lógico-racional, uma 
vez que os autores se voltavam às fontes da invenção mítica, segundo 
o crítico, inextinguíveis em todas as sociedades humanas, mas ainda 
mais vivas nas comunidades rurais. Para a construção dessa pers-
pectiva de recusa à razão teriam colaborado os estudos sobre o mito, 
os quais foram importados junto às tendências modernizadoras. Os 
transculturadores, porém, não só “manejaram” o mito, explica Ra-
ma, mas passaram a indagar pelos mecanismos mentais capazes de o 
gerar, o que os levou a um exercício do “pensar mítico”:

Os transculturadores descobrirão o mito. Porém, essa desco-
berta não será feita de acordo com as espécies da narrativa culta da 
época [...], mas sim com um repertório quase fabuloso de elementos 
que não haviam sido explorados nem utilizados livremente pela 
literatura narrativa do regionalismo, embora vivessem ao lado dele. 
Contudo, mais importante ainda que a recuperação de elementos 
em estado de incessante emergência é a descoberta dos mecanismos 
mentais geradores do mito, o retorno a essa camada aparentemente 
sepultada, mas de enorme potencialidade, na qual se desenvolvem 
as ações míticas. (Rama, 2001, p.223-4, grifos nossos)

Alguns estudos compartilham, indiretamente, dessa perspec-
tiva crítico-teórica proposta por Ángel Rama e Antonio Candido, 
segundo a qual o romance latino-americano de meados do século XX 
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se caracteriza pela articulação de um plano histórico e realista a 
outro inverossímil, inclinado ao mítico, tal como se visualiza em 
O coronel e o lobisomem. Como denominador comum dessas pro-
postas, encontra-se, grosso modo, a ideia de que um estilo artístico, 
uma tendência literária, é capaz de revelar e – o mais importante – 
reinventar o espírito histórico de uma época. Nesse sentido, serão 
apresentados a seguir alguns desses pontos de vista, selecionados 
por potencializarem a capacidade hermenêutica das formulações 
de Rama e Candido e, com isso, propiciarem uma fundamentação 
mais consistente à continuação da abordagem do romance de José 
Cândido.

Segundo Octavio Ianni (1991, p.56), que adota a expressão “rea-
lismo mágico” para se referir ao momento literário em questão, essa 
produção se caracteriza por apresentar uma “aura surpreendente, 
insólita, demoníaca, encantada”. Para o crítico, trata-se de uma li-
teratura que parodia e subverte categorias correntes do pensamento 
religioso, filosófico, científico ou artístico: “o senso comum, o ca-
tolicismo, o protestantismo, o calvinismo e outras modalidades de 
expressão ou articulação do ser, visões de mundo, são enfeitiçadas, 
satanizadas, encantadas, carnavalizadas, paganizadas” (Ianni, 1991, 
p.57). A composição de O coronel e o lobisomem revela, de fato, algu-
mas dessas dimensões, em uma mistura de magia e subversão das 
perspectivas convencionais. A cosmovisão mítica do coronel e das 
pessoas com quem convive no campo encontra suas bases em um 
sincretismo religioso que permeia toda a obra, misto de influências 
do catolicismo popular, de crenças africanas e indígenas, formadoras 
das lendas e das superstições pagãs do repertório latino-americano. 
Isso é o que revela uma cena em que Ponciano se irrita com o fato de 
Dioguinho do Poço advertir sobre o aparecimento de uma onça que 
“deitava fogo pela goela” (Carvalho, 1983, p.30). O coronel esbraveja 
com o vizinho, tomando como absurda a ideia. Note-se a insistência 
da discordância do coronel e aquilo que acaba, ironicamente, pro-
pondo ao final:
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– Que fogo que nada, Seu Dioguinho. Tenha respeito!
[...] Que negócio era esse de onça cuspir labareda? Era mesmo o 
que faltava! Dioguinho do Poço, dono de invernada, pai de menina 
já em ponto de tomar responsabilidade, de carreira arrepiada na 
frente do gatão:

– É demais, Seu Dioguinho. É demais!
[...]

– Seu Dioguinho, onde é que já se viu palhaçada mais vistosa? 
Onça de lamparina no gargalo!
[...] Sua voz [de Dioguinho] de atulhar os recintos mais largos, feita 
de todas as brutezas dos ermos, saltou em defesa do fogareiro da pin-
tada. Que eu desculpasse, mas que muito povo do sertão, gente sem 
mentira e invencionismo, viu o alumiado, isso viu. Era um pedação 
de onça munida dos maiores desatinos [...].

Em fala de amizade, com Dioguinho em passeio pelos arredores 
das casuarinas, tirei da ideia dele a invenção da lamparina. Era bo-
bagem, carochinha que não calhava num homem madurão e vivido. 
O que de fato largava fogo pela goela era o artimanhoso do dragão, 
maldade desaparecida desde o dia que o milagroso São Jorge do cavalo 
branco andou pelo mundo:

– Esse e mais outro bicho nenhum, seu compadre. (Carvalho, 
1983, p.30, grifos nossos)

A indignação do coronel, as acusações de ser o caso uma “in-
venção”, história da “carochinha”, leva o leitor a pensar que acom-
panha um momento de ceticismo da personagem. No entanto, 
a explicação de Ponciano, revertendo o pensamento racionalista 
aparente e o senso comum, termina por confirmar um ponto de 
vista tão mítico quanto o de Dioguinho. Ponciano, na realidade, 
é uma representação paródica de uma ideia da identidade popular 
latino-americana e, mais especificamente, brasileira: homem que 
se diz batizado, católico, mas que conversa com espíritos, acredita 
em lendas e simpatias; além disso, é uma figura carnavalizada que 
oscila entre o sacro e o profano, entre o divino e o terreno, entre a 
pureza e a luxúria. Assim, se mal acaba de carregar o andor durante 
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as procissões religiosas, logo retorna ao “viver descuidoso” dos 
cafés, casas de jogos e pensões “de moças desencaminhadas” (Car-
valho, 1983, p.13).

Octávio Ianni aponta ainda a imaginação popular (a campesina 
ou a das culturas africanas e indígenas) como fator fundamental da 
produção latino-americana, por ser capaz de unir as dimensões do 
sonho e da realidade compondo uma espécie de “super-realidade” 
(Ianni, 1991, p.64). Nesse sentido, assim como Rama (2004), 
Ianni ressalta que os mitos constituem-se como mecanismos para 
a apreensão do real, na medida em que expressam “representações 
coletivas”, ou seja, os mitos contribuem para a formação de uma 
determinada cosmovisão. O olhar mítico corresponde, então, a um 
modo inusitado de apreensão da realidade. Assim, nessa literatura, 
um fato mágico ou insólito pode desvendar dimensões recônditas 
e significados implícitos de uma determinada cultura, vida social, 
biografia ou história. Logo, ao se nutrir das diversas formas de 
manifestação cultural, o estilo artístico poderia ser visto tanto como 
uma “invenção mágica do real” quanto como um “modo de ser de 
uma época”:

É claro que o estado social de uma época, compreendendo as 
suas diversidades, ambiguidades e antagonismos, bem como as 
suas realizações e os seus impasses, não repercute imediatamente no 
romance, poesia, teatro, cinema, pintura, música. As condições so-
ciais, econômicas e políticas da época ressoam na arte pela mediação 
da cultura. A realidade social sempre se expressa em relatos, descrições, 
explicações, narrações, estórias, boatos, lendas, fantasias, mitos; en-
volvendo palavras, sons, ritmos, traços, cores, gestos, expressões, 
imagens, metáforas. E é esse vivo acervo cultural, mesclando pre-
sente e passado, ciência, filosofia e magia, universais e singulares, 
que constitui o vasto arsenal de materiais, relações e significados, do 
qual se alimenta o artista, no qual a imaginação do artista se nutre. 
Assim, o estado social de uma época aparece e decanta-se na litera-
tura, como em outras formas de expressão artística. (Ianni, 1991, 
p.70-1, grifos nossos)
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Sob essa perspectiva, o crítico propõe que as lutas sociais, em suas 
diversas formas, mas em especial a revolução popular do século XX, 
sejam a razão para a descoberta das dimensões mágicas, fantásticas, 
barrocas e grotescas da cultura. Nesse processo, Ianni tem em vista 
que o despertar dos povos latino-americanos para com a própria 
realidade revelou na arte dimensões ocultas de suas crenças, ilusões, 
fantasias, demônios, encantamentos. Nessa ideia ecoa a proposta de 
Antonio Candido (1989), sobre o super-regionalismo, momento em 
que se atinge, na produção da América Latina, uma consciência dila-
cerada do subdesenvolvimento. Assim, Ianni considera igualmente 
os problemas sociais que se impuseram em decorrência da rápida 
modificação desses países, gerando parcelas da população que não 
puderam se adaptar às transformações e que, por essa razão, se vi-
ram excluídas pelo sistema. Diante disso, o realismo mágico, para o 
autor (Ianni, 1991, p.73), corresponde a uma visão crítica da cultura, 
da realidade social e da história, expressa pelo rompimento com as 
noções e formas de pensamento racionalistas oriundas da sociedade 
capitalista burguesa: tempo, espaço, vozes, figuras, hierarquias de 
poder, tudo passa a ser revisto pelo crivo paródico da fantasia e da 
imaginação.

Perspectiva semelhante é a adotada pelo crítico William Spindler 
(1993), ao propor uma tipologia para obras do chamado realismo 
mágico. Em geral, os traços apontados até agora como recorrentes 
na ficção do período por Candido (1989), Rama (2004) e Ianni 
(1991), e também por Dacanal (1970), Zilberman (1977) e Bernd 
(1998) – traços como a espacialidade rural, a perspectiva popular, 
a cosmovisão mítica, a construção de uma imagem da realidade 
fora dos padrões realistas, a convivência entre logos e mythos – cor-
respondem ao que Spindler (1993) denominou “realismo mágico 
antropológico”. Tomando a expressão realismo mágico como uma 
categoria estética, mas reconhecendo a polêmica em relação a seu uso 
pela crítica, Spindler defende que as obras assim comumente iden-
tificadas apresentam certa constância temática, formal e estrutural, 
que exige diferenciá-las de outras modalidades próximas, como o 
surrealismo e o fantástico. O adjetivo “antropológico” que o crítico 
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agrega à expressão diferencia, conforme explica, esse tipo de “mági-
co” dos outros dois propostos em sua tipologia, a saber, o metafísico 
e o ontológico.

Spindler (1993, p.8) sugere que por “realismo mágico antropo-
lógico” possam se indicar as obras que mostram o contraste entre 
a atmosfera estagnante das comunidades rurais ou provincianas e a 
imaginação vívida de seus habitantes. No caso da literatura brasilei-
ra, essas personagens teriam suas vidas afetadas por ecos de um pas-
sado escravagista e, como descendentes de escravos ou em contato 
com eles, se veriam influenciadas em suas ações e comportamentos 
por crenças mágicas. Em vista desse misticismo relacionado à cul-
tura popular, Spindler (1993, p.9) constata também que essas nar-
rativas se distinguem pela “existência de uma ‘consciência mágica’ 
nos personagens, que é observada pelo autor como igual ou superior 
ao racionalismo ocidental”. O narrador, por sua vez, apresenta uma 
dualidade de vozes, ao relatar os acontecimentos ora de um ponto de 
vista racional (realista), ora de outro, crente em magia (mágico). Essa 
antinomia, no entanto, seria resolvida quando o escritor se refere aos 
mitos compartilhados pelo imaginário de determinado grupo étnico 
ou social. Para o crítico, essa ficção que apresenta uma cosmovisão 
mítica em convivência com uma mentalidade racional moderna não 
é peculiar à América Latina, manifestando-se também em regiões 
periféricas que enfrentam conflitos sociais semelhantes aos desse 
continente:

De fato, a força do Realismo Mágico na “periferia” (América 
Latina, África, Caribe) e sua comparativa fraqueza no “centro” 
(Europa Ocidental, Estados Unidos), poderia ser explicado pelo fato 
de que mitos coletivos adquirem maior importância na criação de novas 
identidades nacionais, bem como o fato mais óbvio de que crenças 
pré-industriais ainda representam uma parte importante na vida 
cultural e sociopolítica dos países em desenvolvimento. O Realis-
mo Mágico dá o mesmo grau de importância à cultura popular e às 
crenças mágicas que os ocidentais dão à ciência e à racionalidade. Ao 
fazer isso, são favorecidas as reivindicações de igualdade daqueles 
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que mantém essas crenças com as elites modernizadoras que os go-
vernam. (Spindler, 1993, p.9-10, grifos nossos)

Observe-se que Spindler tem em vista, assim como os demais 
autores, as condições de subdesenvolvimento e desigualdade social 
das áreas periféricas em que tal ficção combativa se manifesta. Na 
base dessa produção está a valorização das crenças mágicas da cul-
tura popular, em uma atitude de questionamento do racionalismo 
modernizador. Nesse contexto, segundo o autor, os mitos surgem 
como elemento importante à criação das “identidades nacionais” 
desses povos. Essa ideia encontra ressonância também entre outros 
críticos que avaliaram esse mesmo fenômeno estético.

Com efeito, também para o pesquisador Erik Camayd-Freixas 
(1998), a ficção do realismo mágico apresenta uma cosmovisão míti-
ca de resistência ao racionalismo e à crença no progresso, relacionada 
às fontes primitivas e à cultura popular. Segundo o autor, contribuiu 
para a formação dessa ideologia o relativismo cultural promovido 
por uma nova perspectiva dos estudos antropológicos, que passa-
ram então a questionar as bases epistemológicas do racionalismo 
moderno. Além disso, o autor explica que os grandes ensaios de 
interpretação nacional e continental tiveram seu ápice entre as dé-
cadas de 1930 e 1950, criando uma atmosfera cultural favorável ao 
questionamento da realidade desenvolvido pelos ficcionistas. Por 
certo, como se verifica no caso brasileiro, nesse período que antecede 
a publicação do romance de José Cândido, emerge uma importante 
bibliografia em diversas áreas do conhecimento acerca da condição 
nacional: Casa grande & senzala, de Gilberto Freyre, é publicado 
em 1933; Raízes do Brasil, de Sérgio Buarque de Holanda, em 1936; 
Formação do Brasil contemporâneo, de Caio Prado Jr., em 1942; Co-
ronelismo, enxada e voto, de Victor Nunes Leal, em 1948; Os donos do 
poder: formação do patronato político brasileiro, de Raymundo Faoro, 
em 1958; Formação econômica do Brasil, de Celso Furtado, em 1959; 
e Formação da literatura brasileira, de Antonio Candido, em 1959.

Desse modo, de forma semelhante a Rama, Ianni e Spindler, 
Camayd-Freixas (1998, p.11) propõe que a dimensão mágica dessa 
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ficção, assegurada pelo mito, permite um duplo nível de significação 
a esses textos, sendo um literal e outro figurado. Nesse nível, se daria 
o que chamou “alegoria histórica”: a perspectiva mágico-primitiva 
distancia a narração das formas miméticas do realismo tradicional, 
sem abandonar a realidade sócio-histórica, que reaparece, alegori-
zada pela ficção. Assim, segundo o autor, o mágico se converte em 
metáfora do real, e o mito, em alegoria da história americana. Essa 
alegoria, no entanto, apresenta relações menos nítidas em relação à 
alegoria tradicional:

En comparación con la alegoría tradicional, el realismo mágico 
muestra relaciones menos nítidas, más fragmentadas y difíciles. Pe-
ter Bürger ha observado que ese extremo fragmentarismo alegórico 
es característico del arte de vanguardia [...]. Primero, la alegoría saca 
un elemento de la totalidad del contexto vital, lo aísla, y lo despoja 
de su función original. La imagen alegórica es un fragmento, y es 
por tanto esencialmente opuesta al símbolo, que es orgánico. Luego, 
la alegoría reúne los fragmentos aislados de realidad y crea así um 
significado, pero un significado construido, que no se deriva ya del 
contexto original de los fragmentos. (Camayd-Freixas, 1998, p.94)

Finalmente, o crítico Franco Moretti (1996) também propõe 
uma interpretação para o realismo mágico, contudo, diferente dos 
demais, considera-o como uma espécie de ponto de chegada da 
tradição da épica moderna. Com essa formulação o crítico busca 
explicar a aparente anomalia de “textos sagrados” da modernidade, 
como Fausto, de Goethe, Ulysses, de Joyce, e Cem anos de solidão, de 
García Márquez. Segundo o autor, se na épica clássica o mundo do 
herói e suas ações compõem um sentido de totalidade, no caso das 
obras mencionadas, épicas modernas, ao contrário, os feitos do herói 
respondem apenas a um plano individual, correspondente à era do 
capitalismo moderno. Para resolver o impasse de representar um 
mundo moderno por uma forma antiga, Goethe teria recorrido, no 
segundo volume de Fausto, à alegoria. Para Moretti (1996, p.78), 
a alegoria é a “poética da modernidade”, mais precisamente, da 
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modernidade capitalista. Assim, Fausto, como epopeia moderna, re-
toma uma forma clássica da antiguidade, modificando-a pela alego-
ria, para representar a ascendência do moderno capitalismo europeu. 
O sentido alegórico permite que, retornando a um passado mítico, se 
apresente um mundo em processo de modernização e reificação. O 
mito fáustico, desse modo, corresponde ao mito da modernização, 
da criação de um mundo moderno em substituição a outro arcaico.11

No entanto, quando a épica moderna se desenvolve fora do 
contexto europeu, originário do capitalismo, a narrativa adquire 
outros sentidos e se constrói por meio de outras técnicas. É nessa 
“(re)reformulação” da épica que o crítico situa a ficção do realismo 
mágico. Para explicá-lo, Moretti menciona Grande sertão: veredas, 
mas trabalha prioritariamente com o paradigmático Cem anos de 
solidão, afirmando que, com essa obra, pela primeira vez na história 
da literatura ocidental, o centro de gravidade do sistema literário 
deslocou-se da Europa para a América Latina.

Segundo o crítico, o processo de modernização do continente 
latino-americano provocou também, como no europeu, um retorno 
do mito à literatura. Porém, diferente da Europa, a modernização na 
América Latina se deu de forma traumática, forçada e contraditória, 
o que levou a novos resultados na incorporação do mito. Assim, 
enquanto o Fausto de Goethe apresenta uma transição completa 
para a modernidade, o mito fáustico na literatura latino-americana 
evidencia uma modernização inacabada, problemática e parado-
xal. Desse modo, ao mesmo tempo em que o pensamento mítico é 
revitalizado pelos estímulos da modernização, surge, na ficção do 
realismo mágico, como uma forma de a ela se opor. Cem anos de so-
lidão, demonstra o crítico (Moretti, 1996, p.243), conta a história de 
uma “incorporação”: a de uma isolada comunidade que é arrebatada 

 11 Franco Moretti (1996) discute o mito fáustico na mesma perspectiva proposta 
por Marshall Berman (1986, p.41), para quem “O Fausto de Goethe é a pri-
meira e ainda a melhor tragédia do desenvolvimento”. Moretti também recon-
textualiza, no âmbito do realismo mágico, a ideia de Berman (1986, p.43) de 
que a figura do Fausto goethiano adquire ressonância especial em países social, 
econômica e politicamente subdesenvolvidos.
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pelo sistema mundial moderno, o qual a sujeita a uma aceleração 
inesperada e extremamente violenta. Combinando inventividade 
formal e preocupação política, narrativas como essa tomam vários 
aspectos da transformação social para reescrevê-los como fenôme-
nos mágicos ou como o retorno de arquétipos antigos. Nesse aspecto 
residiria, explica Moretti, o sentido político e o caráter de resistência 
do realismo mágico.

Como é possível observar, unindo essas proposições de diferen-
tes nuances encontra-se uma associação frequente entre os processos 
de modernização das regiões periféricas e a incorporação de uma 
dimensão mítica pelas literaturas delas provenientes. Essas refle-
xões corroboram, por esse aspecto, as proposições de Ángel Rama 
e Antonio Candido, críticos que trouxeram a questão para o plano 
da literatura latino-americana, discutindo-a em vista da tradição dos 
romances de feição regionalista. Diante disso, como último movi-
mento de leitura do romance de José Cândido, serão feitas, a seguir, 
algumas considerações acerca do modo específico como a moder-
nização e o mito se articulam na narrativa, gerando a cosmovisão 
apresentada no início deste capítulo. Para tanto, serão observados, 
principalmente, os conflitos culturais que decorrem do trânsito do 
herói por dois universos distintos, mas ambos subdesenvolvidos e 
afetados pelo influxo modernizador.

Um lobisomem entre o sertão e a cidade: 
modernização, mito e identidade

Eu acho que deviam passar um trator por cima da 
civilização – um trator, para ver se nascia outra 
nova – porque esta que está aí, não dá mesmo.

José Cândido de Carvalho (2004, p.117)

O romance O coronel e o lobisomem é uma narrativa da moder-
nização nas veredas da literatura regionalista brasileira. O coronel 
Ponciano é uma personagem presa ao passado e à origem campesina, 
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mas que se vê diante do inexorável avanço da modernidade e da ur-
banização. Criado inicialmente pelo avô Simeão nas terras do Sobra-
dinho, uma propriedade rural do pequeno distrito de Santo Amaro, 
localizado a 40 quilômetros da cidade de Campos dos Goytacazes, 
no norte fluminense, que fica, por sua vez, a quase 300 quilômetros 
da capital do estado, Ponciano passa a morar, ainda menino, em re-
gião mais afastada, onde vive a supersticiosa prima Sinhá Azeredo. 
A descrição do cenário confirma o isolamento da área, revelado já em 
seu nome: “nação de chuva – um oco de coruja chamado Sossego, 
onde só dava presença bicho penado. De noite, era aquela algazarra 
de lobisomem, pio de coruja, asa de caburé, fora outros atrasos dos 
ermos” (Carvalho, 1983, p.3-4). Diante desses espaços em que tran-
sita o protagonista, compreende-se que mesmo sendo uma literatura 
produzida no Sudeste do país, pode-se seguramente falar em “regio-
nalismo”, no sentido de uma tradição de narrativas que tematizam 
a vida e os problemas de áreas rurais, interioranas, afastadas dos 
grandes centros. Não se trata de uma paisagem-moldura dos aconte-
cimentos, já que esse espaço é fundamental à natureza dos conflitos 
que movem o enredo.

Na continuação, Ponciano, menino branco, ruivo (a barba será 
cor-de-fogo), neto de um poderoso proprietário de terras, acaba sen-
do expulso do Sossego, ao ser flagrado no campo “em delito de sem-
-vergonhismo” com uma “pardavasquinha”, ou seja, uma menina 
mulata. A prima beata o acompanha para a nova morada, uma chá-
cara na Rua da Jaca, na cidade de Campos dos Goitacazes, onde ele 
deveria agora estudar. O narrador lembra da viagem de trem e das 
primeiras impressões do menino que deixa os “ermos” e descobre 
o ritmo da cidade: “[...] já a cidade apresentava suas casas e um po-
vinho apressado corria no debaixo dos guarda-chuvas” (Carvalho, 
1983, p.5). Ali Ponciano permanece até a morte de Simeão, momen-
to em que assume o comando do Sobradinho. Representações das 
áreas rurais da região, sob uma perspectiva reveladora do atraso, da 
rusticidade e do isolamento é o que não faltam por toda a narrativa: 
“sem-fim dos pastos” (Carvalho, 1983, p.5), “confins” (p.6), “es-
condido tão distanciado”, “terra mais de bugre”, “bicho-do-mato, 
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sem nenhuma aptidão para a cortesia” (p.7), “fundo do sertão restin-
guento” (p.8), “nação de boi”, “os lonjais” (p.15), “os ermos” (p.30), 
“pasto é lugar de lobisomem” (p.48) etc.

Já a cidade que vai aparecendo nas idas espaçadas de Ponciano a 
Campos é o lugar dos cafés, das casas de jogos, dos “palcos” dos ca-
barés, dos prostíbulos, onde, enfim, passava seus momentos de lazer 
e libertinagem na companhia dos amigos. Esse ambiente urbano é 
perpassado por algumas referências à cultura francesa, reflexos do 
clima de Belle Époque que chegavam da capital ao interior: “O major 
[...] chamava minha atenção para um Moulin Rouge chegado do Rio, 
bem aparelhado de rabo de saia. Por baixo dos nomes das damas, o 
major fez correr o lápis. Era uma estrangeirada de Zuzus e Mimis de 
não ter fim” (Carvalho, 1983, p.170). São esses os dois movimentos 
que Rama visualiza no processo de transculturação: um impacto que 
vem de países estrangeiros influentes e atinge as capitais e grandes 
centros dos países periféricos (no caso, da França ao Rio de Janeiro), 
e outro que ocorre dessas capitais para as regiões interioranas (do Rio 
de Janeiro para Campos dos Goytacazes).

Datas precisas não aparecem na narrativa, no entanto, há elemen-
tos que permitem situar o curso dos fatos entre meados do século 
XIX e primeiras décadas do século XX: a referência mais específica é 
a menção ao “Teatro São Salvador” (Carvalho, 1983, p.189) da cida-
de de Campos, fundado em 1845 e demolido em 1919, que aparece 
também no primeiro romance do autor; além desse índice, há a refe-
rência à Guarda Nacional, fundada em 1831, reformada duas vezes, 
uma em 1852 e a outra em 1873, e extinta em 1922. Assim, seria 
percorrendo esse período aproximado de tempo que Ponciano teria 
chegado quase “na beira dos sessenta” anos de idade (p.301). Época 
de transformações políticas, econômicas e sociais intensas, marcada 
pela transição do país da Monarquia à República, além das espacia-
lidades diferentes, convivem no romance uma dupla temporalidade: 
os resquícios de um passado colonial não superado, que mantém o 
poder agrário (o latifúndio e o escravismo), convivem com o anúncio 
de futuro republicano que acena para a modernidade (a abolição da 
escravatura, a urbanização, a industrialização e a democracia).
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Esses espaços perpassados por uma dupla temporalidade mar-
cam, então, o trânsito do protagonista entre dois mundos, duas 
culturas, dois universos de valores: o sertão rústico arcaico e a cidade 
civilizada em ritmo de modernização. Ponciano começa a estender 
suas estadias na cidade, que de poucos dias passam a durar gradati-
vamente uma semana, uma quinzena, um mês todo. A presença de 
Ponciano na cidade, motivada inicialmente pela diversão, intensifi-
ca-se depois que começa a frequentar a casa de seu advogado e amigo 
de vida noturna, Pernambuco Nogueira. É por conta da beleza e da 
exagerada simpatia de D. Esmeraldina, esposa de Nogueira, que a 
cidade se torna tão atrativa para Ponciano, a ponto de abandonar 
o campo. A mulher no romance de José Cândido possui um poder 
nefasto. O coronel passa a almoçar todos os domingos na companhia 
do casal e, tendo fracassado em várias tentativas de relacionamento 
amoroso, se vê agora enfeitiçado pelos encantos da moça. Interes-
sante é notar o jogo de sedução dessa Sofia machadiana: Esmeraldina 
logo reconhece o poder de seu fascínio sobre Ponciano e utiliza-o a 
seu favor. Diferente das outras mulheres com quem Ponciano tenta-
ra se casar, a Sra. Nogueira demonstra interesse pelas histórias mira-
bolantes do coronel, como o caso da onça, procura agradá-lo com os 
pratos que serve, leva-o pela mão para conhecer os cômodos da casa 
enquanto o marido dorme; em síntese, insinua-se, como pode, sem, 
no entanto, comprometer-se. O coronel, por sua vez, não se aprovei-
ta da aparente liberdade concedida, mas se apaixona perdidamente e 
deixa isso transparecer.

Esmeraldina é o motor da ruína de Ponciano. Ela, mulher da 
cidade, educada sob os padrões de comportamento de uma moder-
nidade incipiente, procurava seus referenciais de cultura na capital 
francesa. Ele, homem do campo, rústico, integrante do mundo agrá-
rio do sertão, com valores e comportamentos pautados na figura de 
seu avô, imagem síntese de um passado de esplendor da sociedade 
patriarcal, baseada no mandonismo, no poderio dos grandes latifun-
diários; seu imaginário e o da comunidade a que pertence é povoado 
por lendas, crendices, superstições; seus assuntos e sua linguagem 
evocam os elementos do meio agrário. Fingindo estudar no tempo 
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em que esteve na cidade, Ponciano pouco absorveu os códigos de 
comportamento e as ferramentas que garantiriam o exercício do 
poder no ambiente urbano. Apesar do pouco domínio mesmo sobre 
as rotinas do campo, é com esse ambiente que se identifica, pois 
nele sua função de coronel possui utilidade: os moradores da re-
gião, agregados, parentes, vizinhos recorrem a ele quando precisam 
resolver algum problema, de modo que seu papel é o de instaurar 
a ordem e a proteção aos mais fracos e desprotegidos. Na cidade, 
no entanto, sua patente de coronel é inútil e não lhe garante uma 
posição de respeito ou influência. Os símbolos de poder do coronel 
não têm efeito na cidade.

Ponciano entende, a seu modo, a distância cultural que o separa 
de Esmeraldina. Quando a conhece, encantado por seus modos e sua 
beleza, o coronel logo pensa nas vantagens dos homens formados, 
como Nogueira, sobre os demais, no momento de escolher uma 
mulher para tomar como esposa. Ponciano também demonstra a 
consciência dessa distância ao selecionar as aventuras que decide 
contar à moça: “Estive quase conta-não-conta o caso da sereia das 
águas, o que não fiz por achar que peripécias dos areais não calhava 
em recinto tão educado” (Carvalho, 1983, p.113). Percebe-se, nessas 
passagens, a dupla mentalidade, ora mítica, ora racional, de que fala 
Spindler (1993). Esse choque cultural que se mostra revelador das li-
mitações de Ponciano ocorreu também em relação a outras mulheres 
de quem tentara se aproximar, configurando-se, como apontou Zil-
berman (1977), em um impedimento de seu acesso ao universo das 
mulheres ligadas ao meio urbano. A tentativa de conquistar Isabel 
Pimenta, professora, “mestra de letras”, mostra-se ainda mais de-
sastrosa em função do abismo intelectual que os separa. Na situação, 
o coronel não encontra respaldo em seu repertório de conhecimentos 
e histórias fantasiosas do campo, que se revelam ineficazes diante 
dos interesses e das convicções da mulher que busca impressionar. A 
cena, que é exemplar do choque cultural observado por Ángel Rama 
(2004) nas narrativas da transculturação, adquire contornos cômicos 
(e ao mesmo tempo trágicos), em decorrência do visível embaraço e 
desajuste do coronel ao tentar cortejar a moça:
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Nos rodados da menina Isabel meu atrevimento encolhia. A 
boca do coronel, dona de tanta fala, nessas especiais circunstâncias 
perdia os venenos. Lá uma vez ou outra, mesmo assim em feitio 
medroso, saía uma inquirição desavergonhada:

– Vossa Mercê já foi mordida de cobra?
A moça ria desses e outros despautérios, que outra coisa não 

podia fazer. Uma noite, estando em gozo de cadeira de balanço, no 
alpendre, um vagalume acendeu e apagou a brasa do rabo bem junto 
dela. Logo aproveitei para soltar bobagem:

– Dona Isabel já viu a pessoa de um boitatá?
Não viu, nem acreditava em invencionices do povo bronco dos 

ermos. Pois eu, em vez de meter o boitatá no saco, ainda tive o des-
plante de apresentar aos olhos de água da moça, todo apetrechado 
e desbatizado, um lobisomem que conheci em dias recuados da 
infância:

– A menina nem pode fazer ideia. Um monstrão.
A mestra de letras, no vaivém da cadeira de balanço, aturou tudo 

dentro dos bons ensinamentos da educação. A certa altura, eu mes-
mo achei que era lobisomem demais. Mudei a toada, falei do tempo:

– Vai cair água. O sul está puxando.
Só isso é que saía da minha ideia, bobajada, tolice de pegador de 

rês. (Carvalho, 1983, p.71)

Essa consciência que aflora em Ponciano é, no entanto, pouco 
duradoura. Logo que se vê na ausência de Isabel, desconsidera a 
distância cultural que os separa e tenta se convencer de que seu aca-
nhamento não se justifica. Para tanto, procura consolo na imagem 
que faz de si como homem de sucesso nos prostíbulos, sem levar em 
conta a completa diferença entre as situações.

Depois, apaixonado por Esmeraldina, Ponciano tenta se adaptar 
à imagem que acredita ser a de um homem por quem ela se interes-
saria. Assim, por ela, o coronel dos pastos torna-se um entusiasta 
da modernização: a seu pedido, manda fazer ternos novos e, a partir 
disso, tenta incorporar hábitos cosmopolitas. Para agradá-la, sem 
perceber que está sendo manipulado e seduzido, com tudo consente: 
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“Balançando a cabeça, como boi de presépio, eu concordava com 
tudo” (Carvalho, 1983, p.189). Entre as gentilezas de Ponciano, 
leva o casal de carruagem ao teatro e assiste a representações sacras; 
presenteia-a com joias caras e outros mimos; e empresta dinheiro a 
Nogueira, sem burocracias, como a um amigo de confiança. Hospe-
dado no Hotel das Famílias, assusta-se com a percepção da passa-
gem do tempo na cidade: “Mês de cidade tem mil pés, corre ligeiro, 
de parelha com o vento. Quando dei por mim, um ano havia morrido 
e outro entrava na folhinha [...]” (Carvalho, 1983, p.195).

Nessa altura, Ponciano ainda é um homem de posses, mas a 
estrutura que o levará ao fracasso financeiro começa a se constituir, 
tendo como base sua submissão a Esmeraldina: Pernambuco No-
gueira, auxiliado pelos encantos de sua mulher que lhe servia de isca, 
conseguia tudo o que queria do coronel. Um risco, no entanto, surge 
em seu caminho de êxito pela extorsão. Envolvendo-se em especu-
lações comerciais, Ponciano estabelece sociedade com João Fonseca, 
homem humilde, cauteloso e honesto que, justamente por essas 
qualidades, não gostava do ardiloso Nogueira. Sentindo-se amea-
çado por essa parceria, Nogueira procura meios de desfazê-la. Para 
isso, serve-se de Fontainha, rapaz que causa intriga entre Ponciano 
e Fonseca, convencendo o coronel de que o sócio só lhe prejudicava, 
atravancando seus ganhos que poderiam ser muito superiores aos 
atuais. A verdade é que Fonseca era homem prudente e que conhecia 
o terreno oscilante das negociações, motivo porque agia com cautela, 
arriscando-se pouco. Desfeita a sociedade com Fonseca, Ponciano 
permite que Fontainha fique como responsável por cuidar dos seus 
negócios, agora administrados em um escritório que monta na ci-
dade. A decoração do lugar fica por conta do novo secretário, que 
não poupa luxo e ostentação, valendo-se do dinheiro do coronel. 
Ponciano, inebriando-se com os ares de requinte e sofisticação de 
sua nova vida urbana como homem de negócios comerciais, além 
de afastar-se definitivamente de suas terras, procura também evitar 
que o mundo do sertão o encontre na cidade e o lembre de suas ori-
gens: “Para evitar focinho do meu povo na cidade, dei carta branca 
a Juquinha Quintanilha: – O que o compadre escrever eu assino em 
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cruz” (Carvalho, 1983, p.204). E, desse modo, passou a delegar suas 
responsabilidades de proprietário.

Enquanto as terras de Mata-Cavalo estiveram sob os cuidados 
de Juquinha, Ponciano esteve tranquilo, pois o rapaz administrava a 
propriedade melhor do que ele o faria. O problema é que o bom peão 
adoeceu e, assim como ocorreu com Fonseca, Ponciano deixa de con-
tar com ajuda de mais uma pessoa de sua confiança. Ressalte-se que 
Ponciano, coronel que cumpre a missão de proteger, se compadece 
pela situação do amigo, interna-o, passa noites à cabeceira da cama 
do doente no hospital e, por fim, faz questão de dispensá-lo dos 
serviços do campo, em vista de uma recomendação médica. Com as 
economias que possuía e ajuda financeira do coronel, Juquinha com-
pra então um pedaço de terra, para onde muda-se com sua família.

Aproveitando-se da situação, o casal Nogueira sugere a Ponciano 
que coloque um primo de Esmeraldina no comando da propriedade 
de Mata-Cavalo, o jovem e arrogante engenheiro Baltasar da Cunha. 
Ponciano aceita, já que “Dona Esmeraldina não pede, Dona Esme-
raldina manda” (Carvalho, 1983, p.218). Outro conflito cultural 
novamente se impõe, pois, afrontado desde o princípio pelos modos 
do rapaz, o coronel reconhece que ele não tem perfil para assumir a 
administração do campo: “Que ia dizer o povo da ventania sabendo 
no mando de Mata-Cavalo um sujeitinho tão engomado e lustrado?” 
(p.219). No entanto, engana-se achando que o engenheiro, “pessoa 
desnascida para a labuta de curral”, desistiria da empreitada quando 
percebesse sua inaptidão: “[...] ri sozinho ao figurar os desmandos 
que o ventão dos ermos ia fazer na cabeleira encaracolada do sujeiti-
nho. No primeiro safanão do inverno, o primo Baltasar saltava mais 
desinfeliz que perereca em pata de boi” (p.219). Ao contrário, pro-
tegido pelo parentesco com Esmeraldina, o engenheiro acomoda-se 
bem a uma rotina de exigir valores elevados de Ponciano, sob a justi-
ficativa de estar promovendo bem-feitorias na propriedade.

Estrutura de degradação alicerçada no afastamento das pessoas 
honestas e na aproximação das oportunistas, Ponciano entrega-se 
cada vez mais às manipulações que o demovem a aderir à moder-
nização. Acreditando na falsa promessa de Esmeraldina de passar 
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alguns dias em Mata-Cavalo, o coronel confere total liberdade a Bal-
tasar para investir no término da reforma da propriedade, utilizando 
tudo o que houvesse de melhor, sem importar o preço. A orientação 
é para que o engenheiro embeleze o lugar. Dessa situação surge uma 
cena das mais emblemáticas do embate cultural representado na 
narrativa, pelo choque entre uma perspectiva urbana e outra serta-
neja do que seria o “belo”. O olhar do coronel do sertão não consegue 
assimilar objetos culturais da civilização burguesa moderna que o 
engenheiro toma como necessários à decoração do ambiente. Qual 
seria a reação de um homem rústico diante de uma pintura artística 
como ornamentação? José Cândido, assumindo a cosmovisão do 
homem do campo, explora o conflito que uma situação como essa 
poderia render:

Não sabia mariquice mais que inventar e até quadro de parede, 
uma peça de metro e meio, comprou para guarnecer a sala da heran-
ça. Não sendo eu entendido nas artes da borração, pouco apreciei o 
tingido que representava um lacrimal onde um par de gansos, retor-
cidos de pescoço, refrescavam seus por-baixos no azulinho da água, 
enquanto certa moça de cabelo empolvilhado, num banco de jardim, 
abanava o leque na companheiragem de um galante enfeitadinho de 
rendas e penduricalhos. A dama parecia estar dentro de um repolho, 
tão grande era o avantajado dos seus panos. Olhei e não gostei:

– Muita roupa, muita roupa. (Carvalho, 1983, p.225)

Essa passagem deixa transparecer um olhar subversivo ao pen-
samento artístico burguês e explicita o relativismo do conceito, cul-
turalmente construído, do que seja o belo. Aceitando o que sugeriu 
Ianni (1991) ao delinear as tendências das obras do realismo mágico, 
a cena do romance pode ser entendida como uma subversão de uma 
categoria corrente do pensamento artístico, pois apresenta um olhar 
paródico sobre as convenções do mundo burguês civilizado. Não 
bastasse essas ponderações que Ponciano realiza individualmente, 
“de Ponciano para Ponciano”, como diria, o leitor ainda se depara 
com uma espécie de confraria cômica de críticos desautorizados, 
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avaliadores de arte, sendo eles, o tabelião Pergentino de Araújo e 
Pernambuco Nogueira. Apesar dos pareceres não serem nada téc-
nicos, a avaliação de Ponciano, homem do campo, é a que provoca 
perplexidade nos amigos citadinos, pois expõe sua vivência rural e a 
falta de domínio dos códigos urbanos:

Por ser de fino lavor, a obra ficou no escritório aguardando con-
dução segura, do que aproveitou Pergentino de Araújo para vistoriar 
a compra. Com ele, veio Pernambuco Nogueira, interessado em 
aquilatar o gosto do primo. Franqueei a peça. Pergentino e Nogueira 
miraram e remiraram os seus pormenores. O aposentado da Justiça 
ficou mais cativo do anilado do céu:

– É vistoso, calha bem.
Nogueira disse que não, que bonita era a dama:
– Veja o porte, veja o afunilado da cintura!
A pedido deles, dei meu parecer. De modo a não descontentar 

nem um, nem outro, retorci a resposta para o lado mulherista. O 
libertino que fosse trabalhar dama assim, tão vestida e revestida, ia 
perder mais de hora no descascamento dela:

– É roupa demais, seu compadre. Tem jeito de armarinho.
Nogueira mirou Pergentino espantado. E em seguimento, como 

um possesso, largou gargalhada estrondosa, a ponto do charuto es-
capulir do beiço e rolar no tapete. (Carvalho, 1983, p.225)

Tentando integrar definitivamente a classe burguesa, Ponciano é 
estimulado por Fontainha a deixar o Hotel das Famílias e morar em 
lugar mais luxuoso, que fosse condizente com a importância de sua 
figura: deslumbrado pelos requintes da europeização imaginária da 
cidade, o coronel dos pastos passa agora a morar no “Hotel dos Es-
trangeiros” – nome sugestivo de sua não pertença ao espaço urbano. 
Apesar de todo o esforço de adaptação a esse mundo de novos códi-
gos, o coronel fracassa na tentativa de se modernizar pelo vestuário, 
pelos ambientes que ocupa, pelos costumes a que adere: sua figura 
em transformação, na verdade, representa o jogo de aparências da 
modernidade ao entrar na periferia do capitalismo.
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O coronel Ponciano, estrangeiro na cidade, não consegue do-
minar a lógica e os valores desse mundo que para ele é novo. Como 
coronel de um mundo arcaico, onde as relações seguem uma lógica 
quase feudal, pois lá protegia seus agregados enquanto obtinha deles 
em troca respeito e lealdade, Ponciano se depara agora com um mun-
do regido por outras leis de funcionamento. De uma cosmovisão 
pautada nas trocas de favores, Ponciano ingressa nas negociações de 
compra e venda de mercadoria, no mercado financeiro e impessoal 
dos bancos, em suma, em um mundo capitalista em que todas as 
relações são reificadas. Seus códigos de convivência e os símbolos de 
poder em que acredita estão defasados para o ambiente urbano, mas 
o coronel não percebe isso, então continua a valorizar elementos que 
supõe garantir-lhe o respeito das pessoas, como o tamanho de sua 
barba, a altura de sua voz e sua força física. Acreditando nas amiza-
des e na palavra dos que tinha por amigos, o coronel não compreende 
a traição que sofre por aqueles que o cercavam, pessoas nas quais 
depositava confiança.

Ponciano trilha o caminho da falência financeira. Fontainha se 
une a Baltasar da Cunha e, juntos, os dois tiram o que podem do 
coronel, sob o argumento de que se ele tivesse algo a reclamar, que o 
fosse dizer ao Dr. Nogueira ou a D. Esmeraldina. Ponciano, teme-
roso de magoar os sentimentos da moça e perder a amizade do casal, 
aguenta todos os desaforos imagináveis dos funcionários. Além dis-
so, tem vários gastos com a campanha política de Nogueira. A extor-
são de Baltasar alegando investimentos em Mata-Cavalo não cessa 
e, como Esmeraldina sugere que passaria uns dias de descanso no 
Sobradinho, o coronel, tolo, acreditando novamente na promessa, 
começa a despender dinheiro também para a modernização da casa 
que era de seu avô. Não bastasse isso, ainda arca com custos de de-
coração para a casa do casal Nogueira e presenteia Esmeraldina com 
joias cada vez mais caras. Mas a cartada final ainda estava por vir.

Já fazendo empréstimos, mas esbanjando poder, decide fazer um 
investimento que o levará à ruína definitiva: compra toda uma safra 
da produção de um usineiro falido. Fonseca, que apesar de desfeita a 
sociedade, ainda estimava o coronel, alerta-o da loucura da manobra 
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e o aconselha a se desfazer da safra mesmo que a preço baixíssimo 
para não se ver em mais prejuízos. O coronel não lhe dá ouvidos e 
é surpreendido, sem demora, por uma queda no preço do açúcar 
nunca antes vista: “Um vento de urubu varreu a Rua do Rosário, de 
quebrar no meio negociante forte, gente de créditos até na praça do 
Rio. Da noite para o dia, vi escorrer, como melado em cuia furada, os 
meus ganhos todos. Dei de ombros: – Dinheiro vai, dinheiro vem” 
(Carvalho, 1983, p.263). Todavia, o movimento do dinheiro de Pon-
ciano só foi de ida. Devendo aos bancos e já recebendo as cartas de 
cobrança, Ponciano vai tirar satisfação com os bancários, que muito 
bem o tratavam enquanto ele era rico e podia investir. Ponciano, 
ingenuamente, toma como ingratidão a pressa do banco em receber, 
sabendo que, cliente há tantos anos, sofrera com o abalo do mercado 
do açúcar: “Cocei o queixo, pedi novos prazos, o que não era favor, 
em vista dos bons lucros que eu tinha carreado para as burras dos 
capitalistas” (Carvalho, 1983, p.265). Dito isso, teve de escutar que 
“[...] banco era casa de lucro e não sociedade de favoritismo” (p.265). 
Essa sentença contém a verdade da distância que separa a natureza 
das negociações a que Ponciano estava habituado das novas relações 
impostas pelo capitalismo. Ponciano foi mais um “coronel da roça” 
que o mercado financeiro dos créditos levou à derrocada.

E quanto mais acentua-se a decadência financeira do coronel, 
mais ele tenta negá-la por demonstrações de esbanjamento e luxo. 
Chega a rasgar dinheiro na frente das pessoas, pelo o que o tomam 
por louco. O resultado é que perde seus bens para cobrir as dívidas 
com os bancos: se vão Mata-Cavalo, em que tanto gastara, e o es-
critório da cidade, com todos os objetos de valor. Falido, Ponciano 
passa a ser desprezado por Nogueira, ingratidão que o atordoa. O 
engenheiro de Mata-Cavalo diz que levará Ponciano na justiça pelos 
atrasados e Nogueira dá de ombros. Esmeraldina viaja sem deixar 
notícias para o Rio de Janeiro e Ponciano descobre que ela traía o 
marido com Selatiel, ainda assim resistindo em acreditar. Fontainha 
e Baltasar fazem chacota de Ponciano e as pessoas da cidade o veem 
apenas como um homem falido, a quem não se deve respeitar. A 
narrativa, no entanto, não é maniqueísta a ponto de ser possível 
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generalizar que o ambiente urbano, como um todo, se reduz à cor-
rupção e ao interesse financeiro. No momento da falência, Ponciano 
ainda encontra algumas poucas pessoas boas que o ajudam. Além 
de Fonseca, que fez o que pôde para alertá-lo, Ponciano recebe a 
ajuda de Carqueja, um advogado pobre e honesto, grato por favores 
que recebera do coronel em um tempo distante. Carqueja compra a 
causa de Ponciano e trata de defendê-lo dos ataques de Baltasar nos 
tribunais. Mesmo ganhando a causa, o advogado não aceita receber 
pagamento do coronel, ficando apenas com o estritamente necessá-
rio para cobrir os gastos do trâmite. Diante disso, Ponciano faz um 
balanço do que, de fato, considera pessoas de valor e importância:

Não houve modos de receber um tostão. Todo maltratado, ca-
saco roído na curva do cotovelo, gravata de cor perdida desde anos, 
Serafim Carqueja tinha ares de rei. Que eu guardasse as economias e 
deixasse em seu poder a amizade:

– É o que basta, é o que basta.
O mulato valia ouro em pó. Nunca que um Pernambuco No-

gueira, mesmo ajudado pelo governo, mesmo de anelão no dedo, 
chegava às alturas dele. Era até uma falta de respeito medir no mes-
mo metro um e outro. Nogueira, diante da grandeza do encaminha-
dor de papéis, ficava diminuído, menor que um rato. Virava sujeito 
merecedor de penas e dós, um pobre-diabo:

– Desimportante. (Carvalho, 1983, p.281)

O dinheiro, no entanto, era pouco, e Ponciano não permanece 
com ele por muito tempo: diante do falecimento de Fonseca, gasta-o 
garantindo um enterro luxuoso ao amigo. Como forma de agradecer, 
a viúva de Fonseca presenteia-lhe com um sabiá-laranjeira, agora a 
única riqueza de Ponciano: “No mais, não era de bolso vazio quem 
possuía um passarinho como o que herdei [...]. Muitas outras gentes 
tinham baús de brilhantes e brilhantins, mas cantoria de veludo só 
quem tinha mesmo era o coronel Ponciano, na gargantinha do seu 
sabiá-laranjeira” (Carvalho, 1983, p.291). As alianças que carrega-
va consigo para caso conseguisse finalmente se casar são o último 
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objeto de valor de que o coronel se desfaz. Assim, o final do livro é 
de uma tristeza comovente.

Juquinha, ex-empregado que agora ironicamente abriga o coro-
nel, descobre que pessoas do governo pretendem levantar todas as 
dívidas de impostos não recolhidos por Ponciano, desde o princípio. 
Juquinha e a esposa, que sempre foram muito gratos à generosidade 
do ex-patrão, ficam arrasados com a notícia – ela chega a chorar 
junto do marido –, preocupando-se mais até do que o próprio pro-
curado, que parece não dar o braço a torcer e se admitir derrotado. 
Louco, pois, a essa altura, cada vez mais seus rompantes vinham à 
tona, como se estivesse nos pastos, Ponciano, que já causara alvoroço 
na cidade, arrumando brigas, xingando as pessoas, acaba deixando 
também a casa de Juquinha para poder se esconder do ataque do 
governo no Sobradinho. Falando e gritando sozinho no trem que o 
levaria a Santo Amaro, as pessoas se assustavam com sua aparência. 
Três anos de cidade serviram para acabar com a figura de Ponciano 
e, agora, o lobisomem, o ser transformado e amaldiçoado é ele pró-
prio: “Providenciei pular do trem. [...] Da janela, cara de fora, barba 
ao vento, eu devia ser a figuração de Satanás [...]” (Carvalho, 1983, 
p.293). Atordoado, chega gritando no Sobradinho, como se fosse 
encontrar a casa habitada. Porém, só há ruínas do que um dia foi o 
império de Simeão. Os únicos que aparecem no Sobradinho, depois 
de ouvirem os gritos de Ponciano, são três de seus ex-empregados e 
amigos dos arredores, que ficam espantados, quase sem nem reco-
nhecer o coronel. Ponciano os cumprimenta e, delirando, diz ainda 
que irá modernizar o casarão, que ficará irreconhecível, e até quadro 
na parede mandará colocar. O entusiasmo se converte em desespero 
quando imagina ver homens do governo na porteira de suas terras. 
Os campeiros tentam tranquilizá-lo, dizendo que não há nada, mas, 
alucinado, Ponciano tem um ataque enquanto corria para buscar as 
armas com que iria se defender de seus inimigos imaginários.

É a partir disso que se dá a narração de sua morte: fala das pes-
soas falecidas que encontra, fica sem entender porque se sente tão 
disposto como se moço fosse e, sabendo que o diabo anda causando 
sofrimentos aos seus conhecidos, sai em seu encalço para a grande 
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batalha. Ao final dessa narrativa da modernização, o coronel Poncia-
no, transformado no herói que sempre acreditara ser, vê-se acima do 
mundo terreno dos bens materiais, rumo à salvação da humanidade, 
à realização de um feito realmente superior: “Em pata de nuvem, 
mais por cima dos arvoredos do que um passarinho, comecei a galo-
par. Embaixo da sela passavam os banhados, os currais, tudo que não 
tinha mais serventia para quem ia travar luta mortal contra o pai de 
todas as maldades” (Carvalho, 1983, p.304). Compreende-se, então, 
o locus insólito de enunciação de onde surge a voz do narrador que 
afirma no início do livro: “Já morreu o antigamente em que Poncia-
no mandava saber nos ermos se havia um caso de lobisomem a sanar 
ou pronta justiça a ministrar” (Carvalho, 1983, p.3). Fechando-se a 
dimensão mítica, compreende-se que não é na cidade que está agora 
o coronel, tampouco nos pastos: está em uma realidade sobrenatural 
do além-morte, resolvendo, como herói que é, os grandes problemas 
do mundo, e não mais as mesquinharias humanas, ocupações para 
homens pequenos de espírito.

Essa segunda parte do romance, de maior unidade e crescente 
tensão, correspondente à presença do coronel na cidade, costuma 
ser um tanto ignorada pelas análises, perdendo em atenção para as 
narrativas extraordinárias do coronel no sertão. Com isso, acaba-
-se esquecendo que o romance de José Cândido narra, sobretudo, o 
processo de degradação de um homem grandioso que, justamente 
por essa virtude, não se adaptou ao avanço cruel da modernidade. É a 
modernização contraditória de um país periférico que leva Ponciano 
à falência.

O conflito de Ponciano com o governo é bastante significativo 
de uma estrutura perversa do capitalismo que se volta àqueles que 
movimentam suas engrenagens. Ponciano foi um oficial superior 
da Guarda Nacional, ou seja, representou uma das instâncias de 
poder de seu país – assim como sua versão em major da crônica. A 
centralização da Guarda Nacional, que ocorre em meados de 1850, 
já foi um procedimento tomado visando a reformulação das estru-
turas nacionais, assim, Ponciano tem um posto que é decorrente de 
um período de modernização. No entanto, essa modernização se 
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baseia em uma obsolescência programada, cada vez mais acelerada 
nos países periféricos: Ponciano, que pensa ser um fomentador da 
modernização, é apenas uma peça da engrenagem, e, por isso, como 
um produto reificado, será descartado quando preciso. Ao invés de 
promotor da reificação, Ponciano é também o produto dela. Ainda 
que seja associado a um órgão do Estado, sua função já se cumpriu, 
e ele pode ser descartado. A consequência disso é que mesmo como 
representante de uma elite, a elite agrária do país, Ponciano não se vê 
protegido pelo Estado, sendo, ao contrário, por ele perseguido.

Esse conflito remete a outra narrativa da literatura latino-
-americana de meados do século: El coronel no tiene quien le escriba, 
do colombiano Gabriel García Márquez (2012). Escrita em 1957, 
mas publicada em 1961, a novela conta a história dramática de um 
coronel já bastante debilitado e pobre, que aguarda ansiosamente a 
chegada de uma carta que trará a notícia de sua prometida aposenta-
doria. Apesar de ter cumprido com seu papel, servindo ao governo, o 
coronel passa anos de miséria, agonizando com sua esposa, também 
doente, e procurando modos de, ao menos, se alimentarem. Para 
isso, vendem tudo o que têm e começam a sobreviver de doações 
de conhecidos. Pela relativa semelhança entre as realidades rurais 
pobres da América Latina, o ambiente está permeado por elementos 
encontrados no romance de José Cândido. Além da semelhança 
mais notória, pelo posto dos protagonistas, o coronel da novela 
também possui um galo de rinha, que inclusive se vê a ponto de 
doar, por não ter condições de alimentá-lo. Essa narrativa, apesar 
de bastante contida em relação aos eventos mágicos de Cem anos de 
solidão, apresenta também uma atmosfera sobrenatural relacionada 
ao imaginário das personagens, que acreditam na existência de fan-
tasmas. Em suma, trata-se de outra narrativa latino-americana em 
que, como ocorre em O coronel e o lobisomem, o maior perigo para as 
personagens não está em uma realidade extraordinária de fantasmas 
e monstros, mas na própria vida real, na própria estrutura social a 
qual estão sujeitos.
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