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considerAções finAis

Espera-se ter demonstrado que o romance O coronel e o lobi-
somem, de José Cândido de Carvalho, ao contrário do que, talvez, 
aparente, não figura como obra isolada na produção de seu autor e 
tampouco no panorama da literatura brasileira da época. Em suas 
demais criações, José Cândido também verteu um olhar crítico e 
paródico à sociedade, rindo da altivez ingênua, dos modos aristo-
cráticos, dos jogos de aparência e interesse, expondo ao ridículo 
as vaidades humanas, sobretudo as vaidades humanas de um país 
periférico. Porém, o escritor também é sensível a esses dramas e 
se compadece daqueles que, como Ponciano, apesar dos ares de 
superioridade, são pequenos e frágeis diante das engrenagens que 
os oprimem. A atividade jornalística de José Cândido o aproximou, 
certamente, da realidade visível do país. Entretanto, no momento de 
devolvê-la ficcionalmente, seja em suas crônicas, contos, biografias, 
romances, o escritor não se contentou com o facilmente apreensível, 
preferindo descer até níveis mais profundos e complexos, facetas 
recônditas de uma realidade incômoda, cruel, que ele apresenta sob 
as máscaras do riso e do sobrenatural. Ou seja, àquilo que é sério, 
responde com o riso; ao que é real, com o sobrenatural.

Herdeiro do modernismo, sua escrita alcança o equilíbrio estéti-
co ao dosar, com naturalidade e harmonia, a tradição da fala popular 
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e as técnicas da escrita moderna. A espontaneidade do estilo, no 
entanto, não corresponde, como se viu, à facilidade para escrever, ao 
contrário, a ficção era o seu carregar pedras sem fim. Exigente consi-
go mesmo, queria o tom certo para colocar na voz de cada narrador. 
Não bastava criar personagens. Tanta vida nelas deposita que suas 
figuras só faltam saltar do livro. Os movimentos, os gestos, a “voz” 
do coronel, sua sintaxe, seu vocabulário, seu ritmo, fixam-se no ima-
ginário do leitor e o tornam uma figura inesquecível.

Admirador confesso de Lins do Rego, ainda que não o fosse, seu 
romance de 1939 o revelaria. Mas, mais que seguir suas referências, 
José Cândido abriu caminhos próprios na literatura e imprimiu a sua 
originalidade em um terreno que já tomavam por infértil. Voltando 
ao que disse Rachel de Queiroz, ideia que animou este trabalho, o 
romancista deu vida nova ao desmoralizado regionalismo. E quem 
se atreveria a reavivar assuntos passados, ainda mais após o sur-
gimento de um escritor como Guimarães Rosa, depois de quem 
decretavam o fim do regionalismo? Só mesmo um contador de boas 
histórias como José Cândido (a fala é de Ponciano, mas se ajusta bem 
também ao criador): “Sou de muito inventismo, um danado em fazer 
render uma parolagem” (Carvalho, 1983, p.156). E tanto inventava, 
que acabava por dizer a verdade.

Seu tema de predileção parece ser a modernização, mas observada 
em sua incompletude. Assim, nas crônicas, o interesse pelas figuras 
decadentes, como a do major contador de histórias, já se anunciava. 
Também no romance de 1939, o moço Eduardo vive com o pen-
samento em uma época longínqua dos barões. Para Octavio Ianni, 
uma realidade histórico-social complexa e problemática propicia a 
criação de tipos, por meio dos quais a realidade se revela inteligível:

Na história do pensamento brasileiro debruçado sobre a socie-
dade e sua cultura, são frequentes e, às vezes, notáveis os tipos que 
se criam e recriam, taquigrafando a difícil e complexa realidade. 
Assim, a história aparece como uma coleção de figuras e figurações, 
ou tipos e mitos, relativos a indivíduos e coletividades, a situações e 
contextos marcantes, a momentos da geo-história que se registram 

Coronel_e_o_lobisomem__[MIOLO]__Graf_v1.indd   266 12/01/2016   09:36:25



O CORONEL E O LOBISOMEM  267

metafórica ou alegoricamente. Esclarecem ou ordenam o que se 
apresenta complexo, contraditório, difícil, como é habitualmente a 
realidade histórico-social, em suas formas de sociabilidade e em seus 
jogos de forças sociais. (Ianni, 2000, p.60)

Do apego ao mundo dos barões e coronéis, desse passado ainda 
não devidamente concluído, formam-se figuras como Eduardo e 
Ponciano, homens em crise com seu papel social e com a tempo-
ralidade em que vivem, entre um passado de glórias, e um futuro 
de promessas ilusórias. Saídos de uma sociedade de quase quatro 
séculos de escravismo, esses protagonistas estão ainda deslocados, 
à procura de uma identidade em um mundo em transição. Pouco 
afeitos à disciplina, ao trabalho como obrigação, à formalidade, e 
vivendo uma liberdade inocente, sociabilidade solta, imprevisível, 
convivendo com a preguiça e a luxúria, pode-se concluir que esses 
heróis recuperam – buscando a definição de Ianni (2000) – as carac-
terísticas do tipo “macunaíma”, que integra o imaginário brasileiro. 
Há nessa recuperação do tipo macunaímico uma perspectiva bas-
tante crítica: o preguiçoso e de vida desregrada não é mais o homem 
pobre e negro, trata-se agora de uma sátira ao homem branco saído 
de uma elite. Isso parece ser uma perspectiva subversiva no sentido de 
que a ideologia que cria o estereótipo do pobre preguiçoso é elitista, 
enquanto essa, que acusa o homem branco, é de caráter popular – 
coerente com a época em que escreve José Cândido, marcada pela 
ascensão das massas.

Assim, interessa lembrar que Eduardo repudiava seu tio jus-
tamente por vê-lo como um homem trabalhador e por ter “sangue 
negro”. No preconceito de Eduardo encontra-se o eco de um pensa-
mento herdado do passado escravagista, que faz que o trabalho seja 
visto como algo aviltante e uma prática para negros. Desse modo, o 
ataque de José Cândido é mais incisivo à figura de Eduardo. Pon-
ciano, por sua vez, embora se refira a seus agregados e subalternos 
frequentemente pela pele morena, tem amigos negros e não os 
despreza. Isso ocorre, conforme se discutiu, pois, apesar de ambos 
serem representantes de uma elite agrária e se depararem com 
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conflitos econômicos, sociais e culturais bastante semelhantes em 
suas trajetórias, Eduardo é altamente mesquinho e despótico em rela-
ção àqueles que lhe são inferiores socialmente, enquanto Ponciano 
é generoso e solidário com os mais humildes e indefesos. Trata-se, 
portanto, de uma diferença de moral. De qualquer forma, ambos 
são homens brancos e elitistas apontados por vícios antes relaciona-
dos a outras camadas, o que indica a presença de uma perspectiva 
popular.

Já no plano da forma, demonstrou-se, pela análise das obras, que 
o romance de 1964 aproxima-se mais de uma cosmovisão popular 
por incorporar o repertório mítico e lendário, marcando seu distan-
ciamento em relação ao de 1939, este de tendência realista. Desse 
modo, a despeito das semelhanças que o romance de 1964 guarda, 
em especial, pela manutenção da mesma ambientação rural e do 
caráter central de muitos dos conflitos a ela inerentes, do romance de 
1939 se afasta e, por extensão, da estética dos anos 1930, não apenas 
por sua localização temporal, mas, principalmente, pela incorpora-
ção de uma dimensão insólita à narrativa.

Confirmada a hipótese rastreada, foi possível passar à leitura do 
romance pela historiografia literária. Chamou a atenção, nesse pon-
to, o desacordo existente entre os posicionamentos sobre a relação 
da obra com o regionalismo, impasse aparente sobretudo quando 
os críticos procuram situar o autor na tradição literária. Daí que o 
romance parece “deslocado” na historiografia, pois os juízos são 
bastante flutuantes com relação à obra e sua possível vinculação 
ao regionalismo. Sobre o plano mágico da narrativa, outro ponto 
polêmico, percebeu-se que a tendência dos autores que o discutiram 
foi justificá-lo pela capacidade inventiva do narrador-protagonista, 
como, portanto, se os episódios insólitos não passassem de invenções 
deliberadas ou crenças imaginárias da personagem, à semelhança 
dos contadores de história. Na sequência, procedeu-se à leitura 
pontual dos textos críticos selecionados. Destaca-se aqui, sobretu-
do, a importância do resgate do trabalho de Regina Zilberman, não 
apenas por ser o de maior fôlego encontrado sobre o assunto, mas 
porque, como permanece em sua primeira edição, é um estudo de 
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divulgação e acesso mais restritos. Por fim, a realização desse com-
pêndio crítico foi determinante para definir o viés de análise que se 
conferiu à obra.

Finalmente, a leitura que se propôs ao romance procurou situá-lo 
em vista de seu contexto histórico, de outras produções de José Cân-
dido, e também em relação ao questionamento de categorias críticas 
capazes de potencializar sua interpretação.

Reconhecer Ponciano como a representação de aspectos de um 
possível retrato do Brasil da década de 1950 tornou possível reavaliar 
a função do mágico na obra. Dessa perspectiva, o pensamento fanta-
sioso de Ponciano encontra correspondência com a imaginação que 
alicerçou as expectativas de uma nação em um momento histórico de 
euforia e promessas de mudança. Nesse sentido, o mais significativo 
foi concluir que o insólito da narrativa não consiste em uma resposta 
positiva a um anseio ufanista: ao contrário, a convocação do mágico 
à narrativa serve como instrumento de revelação das fantasias na-
cionais, pela denúncia do caráter ilusório do progresso repentino do 
país. Isso assinala a existência de uma consciência da precariedade 
das condições do momento histórico. O mito representado funcio-
na, assim, como a imagem de um país rústico, selvagem e arcaico, 
tal como Ponciano, iludido com as ideias de civilização e progresso. 
Conceitos críticos que levam em conta a existência de uma dimensão 
alegórica em narrativas como essa confirmam a viabilidade de tal 
perspectiva de leitura. Assim, acredita-se que, a partir das relações 
estabelecidas entre o romance de José Cândido e os conceitos crítico-
-teóricos convocados à discussão, tenha-se promovido um avanço na 
forma de situar e compreender essa obra.

Essa perspectiva pauta-se na percepção geral de que os proces-
sos de modernização da América Latina carregam em si o atraso, 
decorrente da dependência econômica mantida em relação aos 
países hegemônicos. No contexto dos países periféricos do grande 
sistema capitalista, a modernização não significa a superação total 
do atraso. Ao contrário, a modernização prevê, nessas regiões, sua 
conservação. Países como o Brasil estiveram, por algum tempo, sob 
as forças de dois projetos, ambos impostos pelas metrópoles: um 
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projeto modernizador, capaz de aumentar o potencial consumidor 
do país, como forma de ampliar o alcance do mercado estrangeiro; e 
outro, retrógrado, que garantia justamente a manutenção de formas 
arcaicas, como a escravidão, para continuar favorecendo os baixos 
custos da produção e, por consequência, da exportação dos produ-
tos, de modo a sustentar a modernização dos países dominadores. 
No final do século XIX, essas forças contrárias, que geravam um 
mesmo movimento paradoxal, garantiam a capacidade do país de se 
aproximar do progresso técnico das metrópoles. Por outro lado, ao 
fazê-lo, favoreciam uma minoria bastante seleta – da qual Ponciano 
não faz parte –, promovendo a desigualdade social e a realidade do 
subdesenvolvimento.

Como o atraso, portanto, não se opõe ao progresso, os países 
latino-americanos vivem uma temporalidade dupla. No romance, 
a convivência desses dois tempos se manifesta, entre outras formas, 
no plano do enunciado. Em O coronel e o lobisomem, esse é o dilema 
de Ponciano, originário de uma estrutura social arcaica, voltada ao 
passado e à tradição, mas que tenta ingressar na modernidade dos 
centros urbanos, cujo olhar se lança ao futuro buscado nos modelos 
estrangeiros. O arcaico sobrevive também na narrativa por meio do 
retorno do mito, como muitos críticos apontaram. No entanto, como 
não há um rompimento total com o mundo arcaico, o mito não pode 
ser resgatado em sua integridade nas literaturas periféricas.

Desse modo, a figura do lobisomem, como apontou Bernd 
(1998), é emblemática desse impasse: trata-se de um ser mitológico 
que representa a transformação, uma espécie híbrida, meio homem, 
meio lobo. No entanto, o mito é cíclico, então não se deve entender 
que o lobisomem representa a transição do homem primitivo, do 
ambiente arcaico do passado, para o civilizado moderno. O mito 
da licantropia representa a exclusão social, a decadência dos va-
lores racionais superiores, e a preponderância da irracionalidade 
e do instinto sobre o que há de humano e racional. O lobisomem 
representa a irrupção do passado e do primitivo sobre o moderno. Na 
cidade, o próprio coronel, principalmente ao final, quando ensandeci-
do, assume a condição de um lobisomem, pois passa a ser excluído, 
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evitado, marginalizado pelas pessoas. Isso ocorre também com o 
mestre Amaro, de Fogo Morto. Em síntese, as literaturas periféricas 
chamam a atenção, valendo-se do mito, para o fato de que a mo-
dernização imposta conserva a ruína. No contexto da modernidade 
periférica, os mundos arcaicos nunca são completamente superados. 
Essa parece ser a mensagem final de romances como O coronel e o 
lobisomem.

Nesse sentido, convém levar em conta a proposição de Franco 
Moretti (1996), de que as literaturas periféricas revitalizaram o mito 
fáustico ao tratarem da modernização. Também para Ángel Rama 
(2004), a incorporação do mito pelas literaturas latino-americanas 
manifesta um sentido de resistência aos valores racionais da civili-
zação burguesa. O Fausto de Goethe, para concretizar a moderni-
zação, vale-se de um pacto com Mefistófeles. Na América Latina, 
no entanto, esse pacto, compreendido alegoricamente (Moretti, 
1996), ocorre apenas com uma seleta minoria, as elites responsáveis 
pelos acordos econômicos do país com o exterior. Ponciano, então, 
não é um agente do processo da modernização. É a própria matéria 
de que se alimenta esse processo. Seu âmbito de atuação é reduzido 
a uma área ínfima do país, de maneira que não passa do coronel do 
Sobradinho, no sentido econômico. Proprietário rural na periferia 
(da periferia) do capitalismo, o coronel acredita, porém, no engodo 
do projeto modernizador e, por isso, não resiste à derrocada. Assim, 
o Sobradinho pode ser tomado como um microcosmos das regiões 
subdesenvolvidas da América Latina, como também o são a Ma-
condo de Márquez e os Gerais de Rosa. Enquanto se constrói no 
primeiro plano uma possível narrativa para a modernização latino-
-americana – e brasileira, em específico, conforme se discutiu no 
início deste capítulo –, no segundo plano, subentendida, encena-se 
uma narrativa do domínio das elites europeias sobre a modernização 
do continente latino-americano.

Sem qualquer pretensão de esgotar aqui um problema que, na 
verdade, acaba de ser levantado, propõe-se comparar, à guisa de 
conclusão, os sentidos que a figura do diabo adquire para o jagunço 
de Guimarães Rosa e para o coronel de José Cândido. Enquanto 
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permanece a dúvida, no caso de Riobaldo, sobre a possibilidade de 
ter realizado um pacto com o demônio, que pode ser tomado como 
o mito fáustico, Ponciano, por sua vez, recusa qualquer possibili-
dade de pacto e parte para travar uma luta contra o pai das trevas. 
Essa luta, que é apenas anunciada sem se concretizar, ocorreria em 
um plano mágico da narrativa. Assim, o olhar pessimista de José 
Cândido indica que não é possível resistir ao mundo da reificação 
sem “pactuar com o diabo”, expressão que é plurissignificativa no 
sentido metafórico. Em outras palavras, demonstra-se, por esse final 
trágico, uma visão de extremo pessimismo pela impossibilidade de 
conciliação entre os valores humanos e os reificadores, contrapostos 
definitivamente pelo capitalismo.
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