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11  
A literAturA e A formAção de umA 
mulher: momentoS deciSivoS com 

Antonio cAndido (2017)

Para Antonio Candido (in memoriam)

O.D.C.

A certa altura da vida, vai ficando possível dar 
balanço no passado sem cair em autocomplacência, 
pois o nosso testemunho se torna registro da expe-
riência de muitos, de todos que, pertencendo ao que 
se denomina uma geração, julgam-se a princípio 
diferentes uns dos outros e vão, aos poucos, ficando 
tão iguais, que acabam desaparecendo como indiví-
duos para se dissolverem nas características gerais 
de uma época. Então, registrar o passado não é 
falar de si; é falar dos que participaram de uma 
certa ordem de interesses e de visão de mundo, no 
momento particular do tempo que se deseja evocar.

Antonio Candido, 1976b

Há muito de acaso em tudo isso, e um segundo acaso, 
o de nossa morte, não nos permite muitas vezes espe-
rar por muito tempo os favores do primeiro.

Marcel Proust, 1982
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192  MARIA DO ROSARIO MORTATTI

1

A produção deste ensaio se iniciou há aproximadamente um 
ano, quando preparava a palestra de encerramento da III Jornada de 
Literatura e Educação.1 Naquele evento, abordei as relações entre 
literatura e educação do ponto de vista da formação do leitor, sinte-
tizando reflexões apresentadas em textos de diferentes momentos de 
formação e atuação, em especial Magnani (1989) e Mortatti (2010, 
2014c, 2015a).

O objetivo foi discutir as possibilidades de a leitura (literária) 
do texto literário contribuir para a formação de seres humanos, cuja 
singularidade é afetada pelo sentido da experiência vivenciada e par-
tilhada pelos autores e leitores de (bons) textos literários. Com esse 
objetivo, enfoquei a formação do homo legens, problematizando o 
ensino da leitura e as relações entre “mundo escrito e mundo não es-
crito” (Calvino, 2015) e propondo uma didática fundamentada nos 
seguintes princípios: o texto é a unidade de sentido e objeto de ensi-
no de língua e literatura; é lendo (de fato e bons textos literários) que 
se aprende a ler textos como configurações textuais (Magnani, 1993; 
Mortatti, 2000a); ensinar a ler o texto (literário) demanda compreen-
são das especificidades de suas constituição e singularidade como 
texto; para ler, é preciso aprender a ler, e, para ensinar a ler, é preciso 
ser leitor, de fato, e, ainda, é preciso saber refletir teoricamente sobre 
a leitura (e o texto literário) como objeto de ensino-aprendizagem; a 
finalidade da leitura literária do texto literário é a formação do gosto 
para a fruição estética, como direito humano. Com base nesses prin-
cípios, problematizei três tipos de relação entre educação e literatura: 
1. educação da literatura: a literatura (em si e por si) educa/ensina; 2. 
educação pela literatura: literatura é mediadora (não é instrumento) 
na educação humana; 3. educação para a literatura: literatura é, ela 
mesma, objeto de ensino, visando à educação literária. Em decor-
rência, ensinar literatura é formar leitores do (bom) texto literário e 
formar o gosto estético dos alunos.

 1 Esse evento foi realizado em 14 e 15 de junho de 2016, na Universidade Esta-
dual do Centro-Oeste (Unicentro), em Guarapuava, no Paraná.
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ENTRE A LITERATURA E O ENSINO  193

As instigantes discussões ocorridas durante a jornada, com 
professores e pesquisadores de diferentes gerações, incitaram à con-
tinuidade das reflexões. E, de lá para cá, outras questões foram se 
acrescentando, motivadas por trágicos acontecimentos mundiais e 
nacionais, em especial os de (des)ordem política cujas consequências 
vêm repercutindo, cada vez mais negativamente, na vida dos brasi-
leiros, ameaçando a incipiente democracia e os avanços duramente 
conquistados pela e para a sociedade e a educação brasileiras.

“A educação literária na Base Nacional Comum Curricular 
(BNCC)” foi o tema que então escolhera para abordar, em continui-
dade às discussões anteriores e articuladamente à conjuntura política 
brasileira. O objetivo era problematizar o discurso sobre “educação li-
terária”, como se apresenta nesse documento oficial, para discutir suas 
incongruências em relação ao objetivo de formação (escolar) de leitores 
da literatura, considerando os princípios que apresentei na Jornada.

À medida, porém, que avançava na reflexão sobre esse tema, 
reiteravam-se tanto sua desagradável aridez quanto a indignação 
ante as políticas neoliberais para a educação brasileira, alinhadas a 
ditames de organismos internacionais sintetizadas no documento. 
Na versão final da BNCC,2 não houve mudanças de fundo em rela-
ção à primeira, contra a qual eu já tinha me posicionado em Mortatti 
(2015b), apontando o desserviço que veio prestar para a educação 
brasileira e destacando seus problemas de base, especialmente em 
relação ao ensino de língua e literatura, desde a etapa da alfabetiza-
ção. Decididamente, não teria nenhum prazer em desperdiçar mais 
tempo e energia intelectual para escrever sobre o assunto. Além 
de autorrepetitiva, qualquer crítica seria mais uma vez cooptada 

 2 Divulgada em 6 de abril de 2017, essa versão final já era considerada “pronta” 
para ser aprovada pelo Conselho Federal de Educação e implantada em 2018, 
tornando-se obrigatória para todas as escolas de educação infantil e ensino funda-
mental A primeira versão da BNCC contemplava também o ensino médio, mas 
esse nível de ensino foi excluído da versão final, como consequência da aprovação 
da Lei Federal n. 13.415, de 16 de fevereiro de 2017, que “reforma o Ensino Mé-
dio, alterando o disposto sobre esse nível de ensino na Lei de Diretrizes e Bases 
da Educação Nacional n. 9394/1996”. Essa versão da BNCC está disponível em: 
<http://basenacionalcomum.mec.gov.br/>. Acesso em: 15 abr. 2017.
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194  MARIA DO ROSARIO MORTATTI

pelo discurso oficial em favor da propaganda da falsa “participação 
democrática de toda a sociedade brasileira” na elaboração desse 
documento.

Em meio à indignação, impôs-se a necessidade de compreensão e 
resistência. Que relação se pode desejar e buscar entre literatura como 
direito humano (Candido, 1972a, 2004) e educação como ato político 
(Freire, 1981)? Qual a relevância da discussão das relações entre lite-
ratura e educação nestes “tempos sombrios” (Brecht, 1990)?

2

Em meio aos esforços para compreender e resistir, uma triste no-
tícia: o falecimento do professor, crítico literário, ensaísta e sociólogo 
brasileiro Antonio Candido de Mello e Souza (24 de julho de 1918-
12 de maio de 2017).

“Relampejando” em momento crucial de produção deste en-
saio, a notícia imobilizou bruscamente o pensamento numa “con-
figuração saturada de tensões”, que se “cristaliza como mônada”, 
demandando a compreensão de um “presente que não é transição” 
(Benjamin, 1987, p.231). Como se um pedaço de bolo de laranja 
molhado no café fresco em antigas tardes da “Morada do Sol” tivesse 
me tocado o paladar, o sentimento de perda foi despertando lem-
branças adormecidas, “esperando, sobre as ruínas de tudo o mais, e 
suportando sem ceder, em sua gotícula impalpável, o edifício imenso 
da recordação” (Proust, 1982, p.31).

Espraiando-se por todos os sentidos e me obrigando a buscar as 
circunstâncias particulares do passado a que o impacto da notícia 
me arremetia, a configuração da perda foi iluminando o processo de 
formação pessoal. E nele pude ir identificando as marcas da condi-
ção de herdeira intelectual anônima (mas não ilegítima) da tradição 
candidiana, na qual se foi constituindo o processo de formação como 
leitora de e sobre literatura, motivação e base da atuação como for-
madora de leitores (de literatura) e como pesquisadora sobre ensino 
de língua e literatura, e sobre as relações entre literatura e educação.
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ENTRE A LITERATURA E O ENSINO  195

As reminiscências que se foram sucedendo, na descida em vór-
tice3 em direção ao fundo do tempo, foram reconfigurando o sen-
tido da discussão sobre o tema. É verdade que a “covardia que nos 
afasta de todo trabalho difícil [...] aconselhou-me a deixar daquilo” 
(ibidem, p.32). No entanto, atraída e instada por lembranças de ex-
periências que vieram de tão longe solicitar atenção, não tinha outra 
opção que não fosse buscar dar voz e forma aos conteúdos balbu-
ciantes e fragmentários. 

Assim, como uma espécie de modesta homenagem póstuma 
ao Mestre, em tom de elegia e elogio, apresento aqui momentos 
decisivos do processo pessoal de formação, em que, no diálogo com 
sua obra, constituiu-se um modo de pensar, sentir, querer e agir em 
relação à literatura e educação.

3

Dentre as muitas notícias sobre o falecimento de Antonio Can-
dido, deparei-me com as de um jornal4 araraquarense, que destacou, 
com tristeza e orgulho, as marcas do “mais importante crítico literá-
rio do país” na história e na memória de minha cidade natal.

Sua esposa, Gilda de Mello e Souza (1919-2005), passou a infân-
cia nessa cidade, onde seu pai e seu tio-avô, Pio Lourenço Correa, 
tinham fazenda. O tio-avô morava na chácara Sapucaia,5 onde Mário 

 3 Essa imagem me faz evocar uma conversa com a professora Stela Miler, em que 
ela recordou palavras de Antonio Candido, em palestra proferida durante a III 
Jornada de Ciências Sociais, na Faculdade de Filosofia e Ciências da Unesp, 
câmpus de Marília, em 1990: “Não me lembro exatamente das palavras que 
ele disse para introduzir a metáfora. Lembro-me do contexto: quando ele se 
envolvia em um trabalho que exigia reflexão, recolhia-se e, dizia ele, ‘desço uma 
escada em caracol’, em estado de total concentração sobre o objeto”.

 4 As informações sintetizadas nesse tópico estão disponíveis em: <http://www.
jornaloimparcial.com.br/2016/noticias/cartaz/morre-antonio-candido-o-
-mais-importante-critico-literario-do-pais>. Acesso em: 13 maio 2017.

 5 Rocha, irmão de Gilda, herdou a chácara, que, mais tarde, foi comprada 
pelo casal Waldemar e Heleieth Saffioti, professores da Unesp, câmpus de 
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196  MARIA DO ROSARIO MORTATTI

de Andrade, primo de Gilda, escreveu Macunaíma – o herói sem ne-
nhum caráter, durante viagem de férias, em dezembro de 1926.

Antonio Candido esteve várias vezes na cidade, em atividades 
familiares e informais – como as visitas à redação do jornal O Impar-
cial, de cujo diretor era amigo – e em atividades acadêmicas. A mais 
memorável destas foi sua atuação, com Fernando Henrique Cardo-
so, na tradução simultânea durante o encontro de Jean-Paul Sartre, 
no domingo, 4 de setembro de 1960, com estudantes e trabalhadores 
rurais, realizado no Teatro Municipal, previamente à famosa con-
ferência desse filósofo francês,6 proferida para um seleto público de 
cerca de 100 pessoas reunidas na então recém-criada Faculdade de 
Filosofia, Ciências e Letras de Araraquara (FFCLA).7

Outras duas passagens de Candido pela cidade ficaram igual-
mente registradas: em novembro de 1992, para receber o título de 
“Cidadão Araraquarense”, concedido pela Câmara Municipal, em 
sessão solene realizada no anfiteatro da Faculdade de Ciências e 
Letras da Unesp; e, em 2007, na solenidade de assinatura do projeto 
de lei por meio do qual, em homenagem póstuma a Gilda de Mello 
e Souza, seu nome foi atribuído a uma escola municipal de ensino 
fundamental.

Araraquara. Com o falecimento do marido, em 1999, a esposa doou a chácara 
para a instituição em que lecionava, e o local foi transformado no Centro Cultu-
ral “Professor Waldemar Saffioti”.

 6 Além de sua companheira, Simone de Beauvoir, e do escritor Jorge Amado que 
acompanhavam o filósofo, estavam presentes na conferência: Ruth Cardoso 
(também araraquarense), Gilda de Mello e Souza, Bento Prado Jr., Jorge Na-
gle, Miriam Moreira Leite, Dante Moreira Leite, Michel Debrun, José Celso 
Martinez Correa, José Aluysio Reis de Andrade, Fausto Castilho. Disponível 
em: <http://www.Unesp.br/aci/jornal/159/memoria.htm>. Acesso em: 13 
maio 2017. A palestra foi publicada no livro Sartre no Brasil – a conferência de 
Araraquara (1ª ed., 1986; 2ª ed. bilíngue, 2005, Paz e Terra, Editora Unesp).

 7 A FFCLA foi criada como Instituto Isolado Superior do Estado de São Paulo 
em 1957 e iniciou suas atividades em 1959. Assim como outros institutos iso-
lados de ensino superior existentes no interior do estado, essa faculdade foi 
encampada pela Universidade Estadual Paulista (Unesp), criada em janeiro 
de 1976.
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Também de sua relação com a Morada do Sol, Antonio Candido 
deixou importantes registros, especialmente no livro epistolar Pio 
& Mário – diálogo da vida inteira (Sesc São Paulo; Ouro sobre Azul, 
2009), em que finaliza projeto de sua esposa e em que estão reunidas 
204 cartas trocadas entre Mário de Andrade e Pio Lourenço Corrêa 
durante os anos de 1917 e 1945, com introdução e notas de Antonio 
Candido e Gilda de Mello e Souza.

4

Mesmo sem que tivesse consciência da presença de Antonio 
Candido, essas marcas representam, como uma espécie de memória 
de futuro, os primeiros indícios de imersão involuntária na tradição 
candidiana durante minha formação naquela provinciana cidade do 
interior paulista, onde nasci e morei até o final da década de 1970, 
após a conclusão do curso de licenciatura em Letras, na FFCLA.

Das brincadeiras infantis no quintal e das obrigações religiosas e 
cívicas na igreja e na escola, os momentos de lazer adolescente foram 
se deslocando para as matinês dominicais nos cinemas da cidade, e 
as leituras religiosas e escolares, para as revistas O Cruzeiro e Família 
Cristã e o jornal Folha de S.Paulo ou coleções de livros que minha 
mãe, professora de curso primário, comprava de vendedores domi-
ciliares, como as de Machado de Assis e José de Alencar, Tesouro da 
juventude, coletâneas de contos de fadas, adaptações de clássicos da 
literatura – como Dom Quixote, de Cervantes, e Viagens de Gulliver, 
de Swift. Iniciei-me, ainda, em leitura clandestina de livros para 
adultos: Coyote, de J. Mallorqui, que meu pai lia assiduamente, e, 
em especial, um exemplar de A divina comédia, de Dante Alighieri, 
que descobri escondido na última prateleira, com tampo de madeira, 
da estante de minha tia, também professora primária, e cujas ilus-
trações de corpos nus, feitas por Gustave Doré, representaram para 
mim uma espécie de iniciação erótica (Mortatti, 2011)

Tornei-me, porém, leitora compulsiva, quando descobri, por 
volta dos 12 anos de idade, a Biblioteca Pública Municipal “Mário 
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198  MARIA DO ROSARIO MORTATTI

de Andrade”,8 cheia de livros, que instigavam fugas possíveis e con-
tribuíram para a iniciação, de forma mais deliberada, de um processo 
de (auto)formação literária, tão prazeroso quanto angustiante.

[A] biblioteca estava situada próxima ao centro da cidade, em 
um sobrado antigo, que me encantava e, ao mesmo tempo, assusta-
va, com seu porão inacessível, com suas árvores antigas e enormes 
no quintal – também inacessível para os usuários –, com sua escada-
ria de cimento pretejado pelo limo e pelo tempo.

Em cada um dos cômodos da parte superior do sobrado, tinham 
sido instaladas prateleiras, do chão até o teto, onde os livros estavam 
dispostos por assunto e por ordem alfabética de sobrenome do autor. 
Para escolhê-los, podíamos manuseá-los diretamente nas estantes, 
ou solicitar ajuda às bibliotecárias. Eu passava horas naquele sobra-
do, escolhendo livros, de acordo com critérios simples, tais como: o 
título, a ilustração da capa, uma chamada de orelha ou de quarta-
-capa, um trecho lido aleatoriamente. (Mortatti, 2011, p.26)

Sem suspeitar da existência de juízos de valor estético, escolhia, 
levava para casa como um tesouro e lia avidamente muito do que 
depois vim a considerar “literatura trivial”, mas também muitos 
clássicos da literatura brasileira e estrangeira.

Houve, porém, aqueles livros que me eram inacessíveis, mas 
permaneceram como “objetos de desejo” guardados na memória, 
até que, quando adulta, pude finalmente adquiri-los e lê-los. Dentre 
eles, estavam os sete volumes da obra Em busca do tempo perdido, de 
Marcel Proust, os quais, de acordo com a organização por ordem 
alfabética de sobrenome de autor, ficavam nas estantes mais altas 

 8 “Somente muito depois, soube que essa biblioteca fora criada em 1942, que re-
cebera o nome do escritor, após sua morte, em 1945, e que esse tributo se basea-
va em dois principais motivos: Mário de Andrade foi um grande incentivador 
da criação e funcionamento da biblioteca, por meio de correspondência com o 
então prefeito de Araraquara, e doou 600 exemplares de sua coleção particular, 
para integrar o acervo inicial da biblioteca” (Mortatti, 2011, p.26).
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das prateleiras da sala da frente da biblioteca. Eu podia ler e admirar 
à distância somente os títulos visíveis nas lombadas: No caminho de 
Swann, À sombra das raparigas em flor, O caminho de Guermantes, 
Sodoma e Gomorra, A prisioneira, A fugitiva, O tempo redescoberto. 
Para alcançá-los, era preciso subir em uma escada, ou pedir ajuda 
às bibliotecárias. Não tive coragem de tomar nem uma, nem outra 
iniciativa. Não podia subir na escada, porque temia expor minha 
intimidade, por baixo da saia, já que, naquela época, “mulher de 
família” não usava calça comprida. Não podia pedir ajuda às bi-
bliotecárias, porque, cheias de nobres e pedagógicas intenções, elas 
já tinham me advertido seguidamente que, naquelas seções a que 
minha curiosidade teimava em me conduzir, encontraria somente 
livros para adultos; os adequados à minha idade, aqueles que de fato 
poderiam me agradar se encontravam no acervo da Biblioteca Infan-
til “Monteiro Lobato”,9 que não me lembro de ter conhecido, mas 
que soube depois que funcionava no pavimento térreo no mesmo 
prédio da biblioteca “para adultos”. (ibidem)

5

Foi possivelmente por influência desse processo de (auto)for-
mação literária que optei pelo curso de licenciatura em Letras da 
FFCLA, já que não tinha nem autorização dos pais nem condições 
financeiras para estudar em outra cidade.

Nesse curso, em que ingressei em 1972, durante o período de 
endurecimento do regime ditatorial imposto com o golpe militar de 

 9 Essa biblioteca infantil foi criada em 19 de abril de 1951: “Funcionou por 5 
anos junto à Biblioteca Pública Municipal Mário de Andrade, [...] nas antigas 
instalações da Prefeitura Municipal. Passou a denominar-se ‘Monteiro Lobato’ 
[...], na gestão do prefeito Rômulo Lupo. Por 20 anos (de 1956 a 1976) ambas 
as bibliotecas exerceram as suas atividades em um casarão localizado a Rua 
Padre Duarte [...]. Em 24 de setembro de 1976 foi inaugurado o novo prédio da 
Biblioteca Pública Municipal Mário de Andrade e da Biblioteca Municipal In-
fantil Monteiro Lobato [...]”. Disponível em: <http://www.jornaloimparcial.
com.br/?p=1156>. Acesso em: 18 fev. 2011. 
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1964, tomei contato com a obra de Antonio Candido por intermédio 
de Presença da literatura brasileira, “destinada ao estudante de dife-
rentes níveis e ao estudioso em geral [...]. É um estímulo ao gosto e 
ao juízo crítico como ponto de partida para a leitura livre de nossa 
criação literária” (Candido; Castelo, 1975).10

Iniciei a leitura pelo terceiro volume, “Modernismo”, como 
suporte para as aulas da disciplina Literatura Brasileira, e conheci 
escritores cujos livros passei a admirar e ler. Assim como outros 
livros indicados nas disciplinas do curso, eu os lia predominante-
mente em exemplares disponíveis no acervo da biblioteca da faculda-
de e, quando imprescindível, adquiria alguns livros básicos (nacionais 
ou importados) com o dinheiro que ganhava com aulas particulares e 
em cursinhos pré-vestibulares. No entanto, preferia mesmo era ad-
quirir livros de literatura escolhidos dentre os de autores que eu já ad-
mirava ou os que conheci em disciplinas do curso – como Guimarães 
Rosa, Graciliano Ramos, José Lins do Rego, Lima Barreto, Oswald 
de Andrade e, claro, Mário de Andrade, destacadamente Macunaíma, 
para cuja leitura precisei adquirir também Roteiro de Macunaíma, de 
M. Cavalcanti Proença (Civilização Brasileira, 1969).11

Em 1975, último ano como graduanda, frequentei as aulas do 
curso de extensão “Teoria da Narrativa: seus modelos e fundamen-
tos sociais”, ministrado, naquela faculdade, pela professora Ligia 
Chiappini Moraes Leite da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciên-
cias Humanas (FFLCH) da USP, que tinha sido orientada por An-
tonio Candido. Nesse curso foi-me apresentada a obra do Mestre, 
por meio do artigo “A literatura e a formação do homem” (Candido, 
1972a), que exerceu inquietante e decisiva influência sobre minha 

 10 Em relação à literatura portuguesa, com finalidades semelhantes, contávamos 
com Presença da literatura portuguesa (Difel), em quatro volumes, dois deles 
por Massaud Moisés e dois por Antonio Soares Amora. 

 11 Esses livros eram vendidos na Livraria Acadêmica, que funcionava em amplo 
espaço situado no centro da cidade, próxima ao prédio que a FFCLA ocupou 
antes de ser transferida para o câmpus novo, inaugurado em 1975. Salvo en-
gano, era a única livraria, de fato, da cidade, especializada em bons livros de 
literatura e de áreas e cursos oferecidos pela faculdade. 
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formação intelectual, representando a porta de entrada para sua 
obra e tendo-se tornado perene referência para minhas atividades 
profissionais. Li-o em fotocópia do original com anotações daquela 
professora, às quais foram se acrescentando as muitas marcas de 
minhas sucessivas leituras:

[...] a função humanizadora da literatura, isto é, sobre a capacidade 
que ela tem de confirmar a humanidade do homem.
[...] a ideia de função provoca não apenas uma certa inclinação para 
o lado do valor, mas para o lado da pessoa; no caso, o escritor (que 
produz a obra) e o leitor, coletivamente o público (que recebe seu 
impacto).
[...] na medida em que nos interessa também como experiência 
humana, [...] a literatura desperta inevitavelmente o interesse pelos 
elementos contextuais. Tanto quanto a estrutura, eles nos dizem 
de perto, porque somos levados a eles pela preocupação com nossa 
identidade e o nosso destino, sem contar que a inteligência da es-
trutura depende em grande parte de se saber como o texto se forma 
a partir do contexto, até constituir uma independência dependente 
[...]. Mesmo que isto nos afaste de uma visão científica, é difícil pôr 
de lado os problemas individuais e sociais que dão lastro às obras e 
as amarram ao mundo onde vivemos.
[...] há no estudo da obra literária um momento analítico, se quise-
rem de cunho científico, que precisa deixar em suspenso problemas 
relativos ao autor, ao valor, à atuação psíquica e social, a fim de 
reforçar uma concentração necessária na obra como objeto de co-
nhecimento: e há um momento crítico, que indaga sobre a validade 
da obra e sua função como síntese e projeção da experiência humana.
[...] literatura como força humanizadora, não como sistema de 
obras. Como algo que exprime o homem e depois atua na própria 
formação do homem.
[...]

A produção e a fruição [...] se baseiam numa espécie de necessi-
dade universal de ficção e fantasia [...].
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[...] a função integradora e transformadora da criação literária com 
relação aos seus pontos de referência na realidade.

Isto leva a perguntar: a literatura tem uma função formativa de 
tipo instrucional?

[...]
A literatura pode formar; mas não segundo a pedagogia oficial, 

que costuma vê-la ideologicamente como um veículo da tríade fa-
mosa – o Verdadeiro, o Bom, o Belo, definidos conforme os interes-
ses dos grupos dominantes, para reforço de sua concepção de vida. 
Longe de ser um apêndice da instrução moral e cívica [...], ela age 
com o impacto indiscriminado da própria vida e educa como ela – 
com altos e baixos, luzes e sombras.

Ela não corrompe nem edifica, portanto; mas, trazendo livre-
mente em si o que chamamos o bem e o que chamamos o mal, hu-
maniza em sentido profundo, porque faz viver.
[...] a obra literária significa um tipo de elaboração das sugestões da 
personalidade e do mundo que possui autonomia de significado: 
mas que esta autonomia não a desliga das suas fontes de inspiração 
no real, nem anula a sua capacidade de atuar sobre ele. (Candido, 
1972a, p.803-6, grifos do autor)

6

Depois de formada, com os primeiros salários como professora 
substituta em escolas públicas da cidade, passei a adquirir também 
livros sobre história, teoria e crítica literárias, que, com os de litera-
tura, passaram a integrar a biblioteca pessoal.

São de Antonio Candido os primeiros desses livros: os volumes 1 
e 2 de Presença da literatura brasileira (em parceria com José Aderaldo 
Castelo); A personagem de ficção (com Anatol Rosenfeld, Décio de 
Almeida Prado e Paulo Emílio Salles Gomes); Literatura e sociedade: 
estudos de teoria e história literária; Formação da literatura brasileira: 
momentos decisivos. Presença... se tornou referência para minhas aulas 
como professora de língua e literatura no ensino de 2º grau. E Formação 
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da literatura brasileira se tornou uma referência de vida, sobretudo na 
medida em que me propiciou compreender a literatura brasileira, por 
meio do conceito de formação, e despertou um sentimento ao mesmo 
tempo de pertencimento ao país e de necessidade de ultrapassar os 
limites do “gosto provinciano”, contrapondo-se tanto à perspectiva de 
“colonizado” quanto à visão ufanista e cívico-patriótica inculcada em 
minha geração pela propaganda do regime militar pós-1964.

Cada literatura requer tratamento peculiar, em virtude dos seus 
problemas específicos ou da relação que mantém com outras. A 
brasileira é recente, gerou no seio da portuguesa e dependeu da in-
fluência de mais duas ou três para se constituir. A sua formação tem, 
assim, caracteres próprios e não pode ser estudada como as demais, 
mormente numa perspectiva histórica [...].

[...]
A nossa literatura é galho secundário da portuguesa, por sua vez 

arbusto de segunda ordem no jardim das Musas... Os que se nutrem 
apenas delas são reconhecíveis à primeira vista, mesmo quando 
eruditos e inteligentes, pelo gosto provinciano e falta de proporções.

[...]
Comparada às grandes, a nossa literatura é pobre e fraca. Mas é 

ela, não outra, que nos exprime. Se não for amada, não revelará a sua 
mensagem; e se não a amarmos, ninguém o fará por nós. (Candido, 
1975,v.1, p.9-10)

Esses e os demais livros adquiridos naquele período, eu os uti-
lizei também para estudar para concurso de ingresso no magistério 
público paulista e para a seleção para o curso de mestrado na área 
de Teoria Literária (IEL da Unicamp). E, em ambas as atividades, 
novamente as marcas da presença de Antonio Candido.

No mestrado na área de Teoria Literária, no IEL da Unicamp, 
de que Antonio Candido fora o primeiro diretor,12 cursei disciplina 

 12 O IEL da Unicamp foi criado formalmente em 1977, sob a coordenação do 
Prof. Dr. Antonio Candido de Mello e Souza, seu primeiro diretor, ao lado do 
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ministrada por Roberto Schwarz, que tinha sido orientado por Can-
dido, e conheci Marisa Lajolo, também por ele orientada, cuja obra 
serviu de base para minhas pesquisas, embora não tivesse sido sua 
aluna. Assim, aos demais livros e autores que conheci e passei a ler,13 
acrescentaram-se outros à seção candidiana de minha biblioteca, 
então comprados em livrarias campineiras ou paulistanas: Vários 
escritos e “Literatura e subdesenvolvimento”.

Esse foi outro “momento decisivo” na formação desta arara-
quarense. Insatisfeita com o que me parecia impossibilidade de 
acolhimento, naquele curso de mestrado, do interesse em conciliar 
atividades de professora e de pesquisadora em formação, por meio 
do estudo de tema em que se relacionassem literatura e educação, 
pedi desligamento ao final do ano letivo.

Partilhando angústias e dilemas profissionais assim como inten-
ções de pesquisadora com Jorge Cury, meu professor de Literatura 
Portuguesa na FFCLA – que também se tornara amigo –, ele suge-
riu conversarmos com Jorge Nagle, professor na área de Educação 
daquela faculdade, para nos auxiliar na reflexão sobre possibilidade 
de tema que demandava conhecimento ao menos das duas áreas 
envolvidas. Depois de me ouvir, o professor Nagle sugeriu abordar 
o tema “A importância da literatura na formação do ser humano”, 
que acolhi, alvissareira. Nele, vi sintetizadas possibilidades e in-
quietações despertadas pela descoberta do artigo de Candido, de 

Prof. Dr. Carlos Franchi, do Departamento de Linguística. Disponível em: 
<http://www.iel.unicamp.br/br/content/hist%C3%B3rico-do-instituto>. 
Acesso em: 30 maio 2017.

 13 “Durante o ano de 1978, cursei quatro disciplinas da área de Teoria Literária 
[que] contribuíram para a ampliação dos referenciais teórico-metodológicos 
necessários à compreensão do fenômeno literário, sobretudo devido à forte e 
positiva influência dos professores Roberto Schwarz e Modesto Carone, então 
recém-chegados ao Brasil, após período de exílio político [durante a ditadura 
militar]. Além de ter revisitado a obra de Machado de Assis e de Antonio 
Candido e de ter ‘re-descoberto’ a obra de Franz Kafka (por meio de traduções 
de Carone, em originais datilografados), entrei em contato com textos e autores 
que também se tornaram referências para minhas reflexões, especialmente: K. 
Marx, G. Lukács, L. Goldman, W. Benjamin, Th. Adorno, E. Auerbach, M. 
Bakhtin” (Mortatti, 2011, p.36).
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1972, e que assumiam maior relevância naquele momento político 
do país, a exigir participação na luta da sociedade civil pela retoma-
da do poder usurpado pelos militares (e elite civil-empresarial) com 
o golpe de 1964.

Engajei-me na militância política na e pela educação pública e 
na e pela pesquisa sobre ensino de língua e literatura, porque com-
preendi que esses espaços em que atuava deviam ser, eles mesmos, 
espaços de resistência e luta contra as desigualdades e em favor da 
transformação social e política que desejávamos. Não bastava falar 
de política, eu tinha que atuar politicamente por dentro do ensino 
de língua e literatura, por meio das escolhas teórico-metodológicas 
coerentes com a condição de “docente formador, que se empenha 
como ser e como profissional no processo pedagógico” (Candido, 
1980, p.83).

Esse engajamento me levou: a outro mestrado, que iniciei, em 
1980, na Faculdade de Educação da Unicamp, onde conheci reno-
mados professores14 e onde sobressaíam posições teóricas marxistas 
para pensar os problemas da educação e da cultura brasileiras; e à 
filiação ao Partido dos Trabalhadores (PT), de cuja fundação, em 11 
de fevereiro de 1980, Antonio Candido também participara.15

Nesse ano, ainda, tive a oportunidade de conversar pessoalmente, 
pela primeira (e única) vez, com o professor Antonio Candido, após 
palestra que ele proferiu, no Auditório do Centro de Convivência 
Cultural de Campinas.16 Apresentei-me, destacando a admiração 
por sua obra e lhe fiz uma pergunta, tão arrogante quanto ingênua, 
mas que obteve resposta decisiva para minhas inquietações naquela 
época: “O senhor ainda defende o ponto de vista estruturalista que 

 14 A presença destacada de Paulo Freire, doutor honoris causa da Faculdade de 
Educação da Unicamp, e a leitura de sua obra geraram também importantes 
reflexões e inflexões na compreensão da educação como ato político.

 15 Com Luiz Inácio Lula da Silva, Lélia Abramo, Apolônio de Carvalho, Mário 
Pedrosa, Sérgio Buarque de Holanda, Moacir Gadotti, Manoel da Conceição, 
dentre outros importantes brasileiros

 16 A palestra foi organizada pelo professor Ezequiel T. da Silva (FE/Unicamp), pri-
meiro presidente da Associação de Leitura do Brasil (ALB), fundada em 1981.
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apresenta em seu artigo ‘A literatura e a formação do homem’?”. Com 
a gentileza, a simpatia e a firmeza que o caracterizavam, ele respondeu 
com palavras parecidas com estas: “Ah, filha, qual é mesmo o artigo? 
Já não me lembro do que escrevi. São tantas coisas para lembrar...”. 
Por muito tempo depois dessa conversa fiquei pensando se fazia 
sentido o real motivo de minha pergunta crítica indireta – é possível 
defender posição política de esquerda e posição teórica estruturalista 
em literatura? – e se eu tinha entendido corretamente o artigo, cuja 
tese principal elegera como fundamento de minha pesquisa, mas não 
tinha para seu autor a mesma importância que assumiu para mim.

Com o passar dos anos e das reflexões, fui buscando possíveis res-
postas àquela pergunta: a perspectiva estruturalista hegemônica nos 
estudos linguísticos e literários que eu aprendera no curso de Letras 
e que passei a criticar, a partir dos anos seguintes, por considerá-la 
apolítica, esse intelectual brasileiro a formulava de maneira pecu-
liar, dialogando com a ênfase dada em sua época ao estruturalismo 
e articulando dialeticamente a relação entre literatura e sociedade 
constituída dentro do texto e interpretável por meio da inter-relação 
de elementos de forma, conteúdo, público e contexto social e político.

Mesmo sem essa compreensão naquele momento, reafirmei o te-
ma de minha pesquisa e, com base em observações e em respostas de 
alunos consultados a respeito de suas preferências de livros de litera-
tura infantojuvenil, tematizei, na dissertação de mestrado (Magnani, 
1989), as relações entre leitura, literatura e escola, do ponto de vista da 
formação do gosto. Entendendo que o gosto pela leitura da (boa) lite-
ratura não é natural, mas aprendido também na leitura e pela leitura 
que ocorre na escola, fundamentando-me nas relações entre a litera-
tura e a formação do homem propostas por Antonio Candido, escolhi 
três dentre os livros preferidos pelos alunos consultados e os analisei 
do ponto de vista de sua literariedade, buscando inter-relacionar dife-
rentes aspectos do texto literário, os quais, naquele momento, deno-
minei de “intratextuais”, “extratextuais” e “intertextuais” (ibidem).17

 17 Para a discussão do tema da dissertação, baseei-me também em Galvano Della 
Volpe e France Vernier.
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À medida que aprofundava as reflexões, fui conhecendo e lendo 
outros textos de Candido, que passei a utilizar em atividades tanto 
no magistério quanto na pesquisa e nas disciplinas cursadas para o 
doutorado em Educação, que iniciei em 1989, na mesma faculdade. 
Nessa época, acrescentei à seção candidiana da biblioteca pessoal: 
Na sala de aula: caderno de análise literária, “Dialética da malandra-
gem” e Educação pela noite & outros ensaios.

E, ainda nessa época, marcada pelo clima da queda do Muro de 
Berlim, finalmente comprei e li os volumes de Em busca do tempo 
perdido, de Proust, e retomei a leitura do prefácio de Antonio Can-
dido (1976b, p.XIX) ao livro Raízes do Brasil, de S. B. Holanda, 
ampliando a compreensão da tradição em que me formava, por meio 
também da tradição em que ele se formara:

[o]s homens que estão hoje um pouco para cá e um pouco para lá 
dos cinquenta anos aprenderam a refletir e a se interessar pelo Brasil 
sobretudo em termos de passado e em função de três livros: Casa-
-Grande & Senzala, de Gilberto Freyre, publicado quando está-
vamos no ginásio; Raízes do Brasil, de Sérgio Buarque de Holanda, 
publicado quando estávamos no curso complementar; Formação do 
Brasil contemporâneo, de Caio Prado Júnior, publicado quando está-
vamos na escola superior.

Na pesquisa de doutorado, em que abordei a formação de uma 
professora de língua e literatura, pude avançar na formulação de 
conceitos básicos relativos ao ensino dessas matérias escolares. Con-
siderando o texto como unidade de sentido e objeto de estudo, ela-
borei a primeira formulação do conceito de “configuração textual”, 
com base também18 em textos de Antonio Candido:

O termo “configuração” está sendo empregado aqui para sig-
nificar o processo de articulação prevista entre opções (temas e 

 18 Utilizei também fundamentação teórica de outros autores, dentre os quais des-
taco: M. Bakhtin, J. W. Geraldi e H. Osakabe. 
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procedimentos) e propósitos – ou seja, o projeto – que presidem a 
produção e leitura do texto em determinada situação discursiva. 
(Magnani, 1993, p.272)

Ao mesmo tempo, considerando as especificidades do ofício da 
professora em questão e as finalidades de tese acadêmica, busquei 
mostrar esse conceito, na fatura do texto da tese, por meio da inter-
-relação de procedimentos relacionados com a narrativa caracte-
rística da epopeia, a pesquisa qualitativa em educação e a pesquisa 
histórica.

[...] o objetivo foi buscar a materialização discursiva – por meio da 
necessária coerência com todos os demais aspectos constitutivos da 
configuração textual – da hipótese em discussão: o professor se for-
ma no trabalho de formação por outros e de outros; dada a mediação 
linguística, esse processo de formação se identifica com o processo 
de constituição do sujeito, cuja voz, que narra e interpreta, precisa 
ser ouvida para se conhecer esse processo, sobretudo no caso do 
ofício em questão, cuja especificidade consiste justamente no fato 
de língua (e literatura) caracterizarem-se também como objetos de 
estudo e investigação, além de sua função mediadora no trabalho 
educativo-pedagógico em todas as matérias e disciplinas escolares. 
(Mortatti, 2011, p.46-7)19

7

Com o doutorado, concluído em 1991, ingressei na carreira de 
docente universitária na Unesp, campus de Presidente Prudente, e 

 19 Provavelmente essas opções não foram devidamente compreendidas pela 
professora Ligia C. M. Leite, membro da banca examinadora da tese, que, 
manifestando incômodo com o que considerava ser um “memorial precoce”, 
advertiu-me com palavras mais ou menos assim: “Se nem Antonio Candido 
ainda escreveu suas memórias, como uma simples professora de 1º e 2º graus, 
com apenas 36 anos de idade, ousa contar as suas?”.
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passei a atuar também nos cursos de pós-graduação em Letras (As-
sis) e Educação (Marília), onde, novamente, reencontrei-me com as 
marcas de Antonio Candido.

Entre 1958 e 1960, Antonio Candido atuara como professor de 
Literatura Brasileira na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras 
de Assis,20 e seu legado se mantém vivo nas gerações seguintes de 
professores e pesquisadores daquela faculdade.21 Aquele contexto 
e as novas demandas de orientação acadêmica me fizeram retomar 
textos de Candido e acrescentar outros: O estudo analítico do poema, 
O método crítico de Sílvio Romero e O discurso e a cidade.

No cerne do estudo e do ensino da literatura está o problema 
crítico. De um modo geral, o problema literário apresenta três as-
pectos: a criação artística, o público e, entre ambos, uma série de 
intermediários cuja função é esclarecer e sistematizar. É o papel que 
compete às diferentes modalidades de crítica, desde a história literá-
ria até a resenha de jornal, e delas depende em boa parte a formação 
e o desenvolvimento da consciência literária. O ensino de literatura 
pode e deve ser considerado um aspecto da crítica, e por isso os proble-
mas desta são para ele de importância capital.
[...] o estudo da literatura brasileira deve abandonar momentanea-
mente os trabalhos de síntese e generalização, a fim de se dedicar 
à enorme tarefa de esclarecer centenas de pontos de detalhe, sem 
os quais as inferências não passam de hipóteses extremamente 
relativas.

Escolhendo um aspecto da obra de um determinado escritor, não 
o separamos, contudo, da fundamentação e das conclusões de ordem 
geral, sem as quais a ciência da literatura arrisca esterilizar-se no 
eruditismo sem finalidade. Ainda nisso nada mais fizemos do que 

 20 Antonio Candido integrou o primeiro grupo de professores daquela faculdade, 
criada em 1958 (também encampada pela Unesp em 1976). Na avaliação desse 
professor, a criação daquele instituto isolado de ensino superior representou o 
deslocamento do eixo universitário para o interior do estado de São Paulo.

 21 Dentre eles, antigos e novo amigos: Carlos Erivany Fantinatti, Benedito Antu-
nes e João Luís Ceccantinni. 
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nos conformarmos ao espírito crítico segundo o qual nos orientaram 
nossos mestres. (Candido, 1988a, p.9-11, grifo meu)

Fui, assim, incorporando com mais clareza as contribuições da 
“análise integradora”, naquele momento sintetizada, para mim, no 
prefácio a O discurso e a cidade e “aplicada” aos ensaios contidos 
nesse e em outros livros de Antonio Candido.

[...] “redução estrutural”, isto é, o processo por cujo intermédio a 
realidade do mundo e do ser se torna, na narrativa ficcional, compo-
nente de uma estrutura literária, permitindo que esta seja estudada 
em si mesma, como algo autônomo. O meu propósito é fazer uma 
crítica integradora, capaz de mostrar (não apenas enunciar teori-
camente, como é hábito) de que maneira a narrativa se constitui a 
partir de materiais não literários, manipulados a fim de se tornarem 
aspectos de uma organização estética regida pelas suas próprias leis, 
não as da natureza, da sociedade ou do ser. No entanto, natureza, 
sociedade e ser parecem presentes em cada página, tanto assim que 
o leitor tem a impressão de estar em contato com realidades vitais, 
de estar aprendendo, participando, aceitando ou negando, como se 
estivesse envolvido nos problemas que eles suscitam. Esta dimen-
são é com certeza a mais importante da literatura do ponto de vista 
do leitor, sendo o resultado mais tangível do trabalho de escrever. 
O crítico deve tê-la constantemente em vista, embora lhe caiba 
sobretudo averiguar quais foram os recursos utilizados para criar a 
impressão de verdade.
[...] se conseguir realizar essa ambição, [o crítico] poderá superar o 
valo ente “social” e “estético”, ou entre “psicológico” e “estético”, 
mediante um esforço mais fundo de compreensão do processo que 
gera a singularidade do texto.

Frequentemente os críticos que levam em conta a sociedade, a 
personalidade ou a história acabam por interessar-se mais pelo pon-
to de partida (isto é, a vida e o mundo) do que pelo ponto de chegada 
(o texto). O meu interesse é diferente, porque se concentra no resul-
tado, não no estímulo ou no condicionamento. [...] O alvo é analisar 
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o comportamento ou o modo de ser que se manifestam dentro do 
texto, porque foram criados nele a partir dos dados da realidade 
exterior. (ibidem, 1993, p.9-11)

A compreensão do método crítico de Antonio Candido como 
correlato/integrante da concepção de literatura e sua função huma-
nizadora, assim como de suas opções políticas de que eu partilhava, 
estenderam-se para a formulação mais detalhada do texto como 
ponto de partida e de chegada da leitura crítica da literatura infan-
til (Mortatti, 2001), com o objetivo de formação do gosto estético, 
como opção intrinsecamente política (Freire, 1981) no âmbito do 
ensino de língua e literatura na educação básica.

Essas contribuições, por sua vez, propiciaram a compreensão de 
meu “ovo de colombo” e a formulação do conceito de “configuração 
textual”, que vinha esboçando desde o mestrado:

Por meio da expressão “configuração textual”, busco nomear o 
conjunto de aspectos constitutivos de determinado texto, os quais 
se referem: às opções temático-conteudísticas (o quê?) e estruturais-
-formais (como?), projetadas por um determinado sujeito (quem?), 
que se apresenta como autor de um discurso produzido de determi-
nado ponto de vista e lugar social (de onde?) e momento histórico 
(quando?), movido por certas necessidades (por quê?) e propósitos 
(para quê?), visando a determinado efeito em determinado tipo de 
leitor (para quem?) e logrando determinado tipo de circulação, utili-
zação e repercussão. [...] É, portanto, a análise integrada desses aspec-
tos que propicia ao investigador: reconhecer e interrogar determinado 
texto como configuração ‘‘saturada de agoras’’ [Benjamin, 1987]; 
e dele produzir uma leitura possível e autorizada, a partir de seus 
próprios objetivos, necessidades e interesses. (Mortatti, 2000a, p.31)

Essa compreensão também serviu de base para a proposta teóri-
co-metodológica do programa de pesquisa e do grupo de pesquisa 
que criei em 1994 com a temática “História do ensino de língua e 
literatura no Brasil” e, igualmente, para a pesquisa de que resultou a 
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tese de livre-docência (1997), em que abordo a história do ensino de 
leitura e escrita no Brasil, entre 1876 e 1994, propondo a compreen-
são de quatro momentos que considero cruciais nesse período histó-
rico. A escolha da expressão “momentos cruciais” foi inspirada nos 
“momentos decisivos” de Candido (1975), para representar a unida-
de resultante do entrecruzamento de sentidos históricos e indicar o 
“poder de mover”, no âmbito da relação dialética entre continuidade 
e descontinuidade (Mortatti, 2000a, p.37-8).

Ainda no final do século passado, dois encontros fizeram ecoar a 
presença do Mestre. Em 1997, foi publicado o livro de memórias de 
Lélia Abramo, que li com curiosidade de sobrinha-neta e, ao mesmo 
tempo, com a satisfação de me reencontrar com o Antonio Candi-
do, no prefácio em que, ao descrever a trajetória da autora, expõe 
aspectos da visão de mundo e valores éticos que ele defendia. E, em 
1998, quando passei a atuar somente no curso de graduação em Pe-
dagogia e de pós-graduação em Educação da Faculdade de Filosofia 
e Ciências22 da Unesp, câmpus de Marília, ainda ecoava a memo-
rável homenagem a Antonio Candido, na III Jornada de Ciências 
Sociais, realizada em 1990, de que resultou o livro com o sugestivo 
título Dentro do texto, dentro da vida – ensaios sobre Antonio Candido, 
organizado por M. A. D’Incao e E. F. Scarabôtolo (Companhia das 
Letras e Instituto Moreira Salles, 1992).

Ainda esperançosa de interlocução mais direta com o Mestre, em 
2001, quando preparava a segunda edição do livro Leitura, literatura 
e escola, recuperei a história de elaboração da dissertação de mestrado 
e a decisiva inspiração daquele artigo de 1972 na definição do tema. 
Decidi, então, que seria necessário um prefácio de Antonio Candido, 
pois, além de representar uma honra para mim, representaria minha 
modesta homenagem à sua importância para a formação como pes-
quisadora que se iniciara formalmente naquele mestrado. Conversei 
com ele, dessa vez por telefone. Após me apresentar, com reiterados 

 22 Com a denominação de Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras (Fafi) de 
Marília, essa faculdade foi criada em 1957, tendo sido também incorporada à 
Unesp, em 1976. 
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pedidos de desculpas por incomodá-lo, fiz o pedido e expus os moti-
vos. Com as mesmas gentileza, simpatia e firmeza de 20 anos antes, 
ele agradeceu a lembrança de seu nome e respondeu com um delicado 
e elegante “Ah, filha, não faço mais isso, estou aposentado”. Decidi, 
então, que eu mesma elaboraria o prefácio, em terceira pessoa...

Para [problematizar as relações entre leitura, literatura e escola], 
empreendeu uma análise dos livros do corpus, de acordo com o que 
definiu pela primeira vez de maneira mais sistemática como aspec-
tos “intratextuais”, “extratextuais” e “intertextuais”, proposta de 
abordagem que serviu de base para a formulação, após muita leitura 
e pesquisa, de um método que passou a denominar de “análise da 
configuração textual”, sistematizado e aplicado na análise de dife-
rentes tipos de textos e veiculado em livros e artigos publicados pela 
autora desde então.

Em se tratando de textos de literatura infanto-juvenil, esse mé-
todo possibilita enfrentarem-se vários dos problemas envolvidos na 
atividade crítica, especialmente a tendência à redução do processo 
analítico a aspectos isolados da configuração textual, como, por 
exemplo, àqueles constitutivos da “camada mais aparente” [Can-
dido, 1993] (o quê e como), ou àqueles que remetem à sobredeter-
minação do contexto histórico e social e suas marcas ideológicas 
(quando, onde, por quê, para quê), ou àqueles que se relacionam 
com aspectos biográficos do autor (quem), ou, ainda, àqueles que 
enfocam o processo de recepção por parte do leitor previsto (para 
quem) e suas forma de utilização na escola. Dada sua condição de 
texto verbal escrito, resultado de um tipo particular de atividade de, 
com e sobre linguagem, os sentidos e as explicações podem ser “en-
contrados” no conjunto dos aspectos constitutivos da configuração 
do texto, ponto de partida e de chegada do trabalho investigativo. 
(Magnani, 2001, p.XVII)

Na primeira década do século XXI, envolvida com participação 
política em movimentos reivindicatórios na universidade pública 
paulista, reencontrei o Mestre, por meio dos textos “Cidadania e 
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movimentos sociais” e “Educação política pela greve” (Candido, 
2001b), este resultante de sua atuação decisiva na Comissão de 
Mediação23 entre os grevistas e o reitor da USP, na Assembleia da 
Associação de Docentes dessa universidade, em junho de 2000. E, 
como uma tentativa de síntese da compreensão de minha filiação, 
agora consciente, à tradição candidiana, adquiri os dois volumes 
da bibliografia e textos de intervenção de Antonio Candido (2002). 
De lá para cá, fui adquirindo e lendo outros textos seus publicados 
ou republicados pela Editora Ouro sobre Azul. Entre eles, Ficção e 
confissão e “O direito à literatura”. Neste, em particular, encontrei 
a retomada e a expansão das reflexões contidas em “A literatura e a 
formação do homem” e, ao mesmo tempo, uma espécie de síntese, 
com base, sobretudo, na experiência de Antonio Candido como 
leitor de literatura, em que identifico também síntese de minha ex-
periência com a leitura, com o estudo da literatura e seu ensino.

[...] pensar em direitos humanos tem um pressuposto: reconhecer 
que aquilo que consideramos indispensável para nós é também in-
dispensável para o próximo.
[...] cada época e cada cultura fixam os critérios de incompressabili-
dade, que estão ligados à divisão da sociedade em classes, pois inclu-
sive a educação pode ser instrumento para convencer as pessoas de 
que o que é indispensável para uma camada social não o é para outra.
[...] [arte e literatura] poderão ser consideradas bens incompressí-
veis segundo uma organização justa da sociedade se corresponderem 
a necessidades profundas do ser humano, a necessidades que não 
podem deixar de ser satisfeitas sob pena de desorganização pessoal, 
ou pelo menos de frustração mutiladora.
[...]

Toda obra literária é antes de mais anda uma espécie de objeto, 
de objeto construído; e é grande o poder humanizador desta cons-
trução, enquanto construção.

 23 Também integraram essa comissão: Dalmo Dallari, Gerhard Malnic, Aziz 
Ab’Saber, Alfredo Bosi e Milton Santos.
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[...]
Toda obra literária pressupõe esta superação do caos, determi-

nada por um arranjo especial das palavras e fazendo uma proposta 
de sentido.
[...] [a literatura] não se justifica por meio de finalidades alheias ao 
plano estético que é decisivo.
 [...] a obra de menor qualidade também atua.
[...] o que hoje chamamos direitos humanos pode dar à literatura 
uma força insuspeitada. E reciprocamente, [...] a literatura pode in-
cutir em cada um de nós o sentimento de urgência de tais problemas.

Portanto, a luta pelos direitos humanos abrange a luta por um 
estado de coisas em que todos possam ter acesso aos diferentes níveis 
da cultura. A distinção entre cultura popular e cultura erudita não 
deve servir para justificar e manter uma separação iníqua, como se 
do ponto de vista cultural a sociedade fosse dividida em esferas in-
comunicáveis, dando lugar a dois tipos incomunicáveis de fruidores. 
Uma sociedade justa pressupõe o respeito dos direitos humanos, e a 
fruição da arte e da literatura em todas as modalidades e em todos os 
níveis é um direito inalienável. (ibidem, 2004, p.176-84)

Com os avanços tecnológicos deste século, pude localizar e ler 
muitos outros textos de Antonio Candido e assistir a muitas outras 
entrevistas e depoimentos seus, disponíveis na internet. Dentre esses, 
especialmente duas entrevistas me serviram de retomada e reelabora-
ção de reflexões importantes, justamente na época em que eu redigia 
o memorial acadêmico para concurso de professor titular na Unesp.

Na entrevista que concedeu em 2011, antes de sua conferência 
sobre Oswald de Andrade, na abertura da 9ª Feira Literária de Paraty 
(RJ), reencontrei-me, um pouco mais “ao vivo”, com algumas das li-
ções do Mestre, um “sobrevivente”, como se considerava. Em relação 
à crítica literária atual, comenta que os críticos acadêmicos, apesar de 
“muito eruditos”, não se arriscam em juízos de valor estético sobre 
autores novos, diferentemente do que vivenciara, ainda jovem, como 
crítico da grande literatura que então se escrevia. Em relação à sua 
atuação como professor, constata: “A coisa mais importante que fiz 
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na vida foi ter em volta de mim o grupo de jovens que eu tive. Essa foi 
a contribuição maior que eu dei para a cultura brasileira e a Universi-
dade de São Paulo” (ibidem, 2011a). E, em outra entrevista naquele 
ano, reflete sobre a “influência marxista” em sua formação (embora 
não se considerasse marxista)24 assim como a da “escola sociológica 
francesa, que geralmente era formada por socialistas”, sobre a neces-
sidade de aproveitar seu “conhecimento sociológico [para] contribuir 
para conhecer uma obra literária” e sobre o contato posterior com o 
new criticism, quando descobriu o

[...] ovo de colombo: a obra de arte pode depender do que for, da 
personalidade do autor, da classe social dele, da situação econômica, 
do momento histórico, mas quando ela é realizada, ela é ela. Ela tem 
sua própria individualidade. Então a primeira coisa que é preciso 
fazer é estudar a própria obra. Isso ficou na minha cabeça. Mas eu 
também não queria abrir mão, dada a minha formação, do social. 
Importante então é o seguinte: reconhecer que a obra é autônoma, 
mas que foi formada por coisas que vieram de fora dela, por influên-
cias da sociedade, da ideologia do tempo, do autor. Não é dizer: a 
sociedade é assim, portanto a obra é assim. O importante é: quais são 
os elementos da realidade social que se transformaram em estrutura 
estética.
[...] o crítico tem que proceder conforme a natureza de cada obra que 
ele analisa.
[...] eu me politizei muito tarde, com 23, 24 anos de idade com o 
Paulo Emílio. [...] Ele dizia com razão: cada geração tem o seu dever. 
O nosso dever era político. (ibidem, 2011b)

 24 A esse respeito são sugestivas as reflexões de Schwarz (1993, p.179): “A inspi-
ração geral é marxista, ao passo que o instrumental é elaborado com indepen-
dência, no quadro do debate corrente nas ciências sociais e na crítica literária 
dos anos 50 a respeito da natureza da forma. Pode-se falar de um estruturalismo 
desenvolvido por conta própria, de inspiração antropológica e sociológica, em 
oposição ao marxismo vulgar, mas em todo caso anterior à moda estrutural de 
inspiração linguística, à qual discretamente os trabalhos de Antonio Candido se 
opuseram como uma alternativa de esquerda”.
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8

Tendo chegado a este momento do arriscado trabalho afetivo-
-intelectual que me propus, vejo que é hora de iniciar o retorno pela 
“escada em caracol”, apesar de todas as dificuldades para buscar 
forma e conteúdo que representassem a força do impacto da notícia 
do falecimento de Antonio Candido e o esforço de compreensão de 
seu significado na formação desta brasileira.

Não pretendi, obviamente, realizar um estudo da obra desse in-
telectual brasileiro, tarefa que cabe a outros mais competentes para 
isso, considerando que não tive o privilégio de ter sido sua aluna e 
que me dediquei a estudar “objetos menores”. Essas são faltas que, 
infelizmente, não posso mais suprir, assim como a daquele desejado 
prefácio com que não tive a honra de contar.

O que me propus foi buscar mostrar um processo de formação 
caracterizado (a posteriori) por certa unidade resultante do entre-
cruzamento de um conjunto de indícios presentes em referências 
do mundo exterior, que foram configurando momentos decisivos 
marcados por sentidos históricos com “poder de mover”, no âmbito 
da tensão dialética entre continuidade e descontinuidade, entre o 
subjetivo e o social, entre o localismo e cosmopolitismo.

Apesar das dificuldades, talvez a realização desse árduo trabalho 
tenha possibilitado ao menos avaliar, a partir do sentimento de per-
da, a dimensão dos ganhos que a interlocução com a obra do Mestre 
me proporcionou e que pude recuperar com auxílio da memória 
subjetiva assim como das marcas e datas de sucessivas leituras regis-
tradas nos livros da seção candidiana de minha biblioteca, em alguns 
dos quais encontro pequenos pedaços de papel com indicação de 
páginas e número de cópias para meus alunos.

Ao mesmo tempo, esse esforço me propiciou compreender 
melhor a interlocução formativa com esse intelectual brasileiro tão 
inacessível fisicamente quanto eram inalcançáveis os livros daquele 
escritor francês. E que, não por acaso, encontravam-se tão próximos, 
como “afinidades eletivas” reunidas em torno de madeleines caipi-
ras, nos fragmentos de reminiscências da formação como leitora da 
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literatura, que se tornou estudante de Letras, professora de língua e 
literatura na educação básica, docente e pesquisadora na universi-
dade, professora de professores para o ensino de língua e literatura, 
orientadora de pesquisadores sobre ensino de língua e literatura.

No diálogo com Antonio Candido, fui elaborando e me apro-
priando de aspectos de sua obra (talvez menos explorados, mas não 
periféricos), que encontram ponto de intersecção nas relações entre 
literatura e educação. Se o primeiro texto seu que li foi decisivo para 
compreender meu amor pela literatura, esse

[...] não foi o começo absoluto nem uma causa primeira e mecânica, 
porque na História não há dessas coisas. Mas foi um eixo e um ca-
talisador: um eixo em torno do qual girou de certo modo a cultura 
[desta] brasileira, catalisando elementos dispersos para dispô-los 
numa configuração nova. (ibidem, 1987a, p.182).

Representou, assim, base para as reflexões seguintes, que se fo-
ram ampliando e se articulando às de outros autores, especialmente 
de literatura, estudos literários, linguagem, educação, ensino de 
língua e literatura, literatura infantil e juvenil.

Entre preocupação estética e preocupação político-social, por 
meio desse diálogo fui me apropriando de conceitos, como “forma-
ção”, “redução estrutural”, “crítica integradora”, que propiciaram 
compreender e dar forma à necessidade e ao compromisso de ensi-
nar a ler o texto literário como fator de humanização, por meio da 
análise de sua configuração textual. E me propiciaram a elaboração 
de um modo de pensar, sentir, querer e agir em relação à literatura e 
educação, constituído “em sobressaltos” e formando “um conjunto 
(não isento de repetições) que, apesar da mudança de certos juízos, 
mostra a constância de um ponto de vista que se formou cedo” (ibi-
dem, 2003, p.9).

Proporcionou-me, assim, atribuir sentido a uma experiência 
de (auto)formação literária, base para a reflexão sobre ela e sobre a 
necessidade de educação literária de outros, como meio de efetivação 
do direito à literatura, como direito humano à fruição estética, para 
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o que podem contribuir o ensino de literatura na educação básica 
assim como a consolidação e expansão de políticas de Estado para 
disponibilização de livros de (boa) literatura, por meio, dentre ou-
tros, de bibliotecas públicas e escolares.

Considerando os problemas seculares da educação e da cultura 
brasileira acentuados na atual conjuntura política do país, talvez 
possa hoje parecer utópico pensar em educação literária como pro-
ponho aqui (sem pretender indicar seu caráter exemplar). Mas tam-
bém aprendi com o Mestre que “fins e meios não se separam”, que 
“é preciso ser dialético para ser ético” e que “a utopia cria o homem 
superior” (ibidem, 2008).

E vejo ainda que, ao tratar da relação entre literatura e educação, 
da função formativa e humanizadora da literatura, por meio do que 
aprendi com Antonio Candido, tratei também de uma tradição 
(ensaística) de estudos literários fundada por ele (como uma dimen-
são da tradição de estudos sobre cultura brasileira), na condição 
de integrante e último “sobrevivente” de geração de intérpretes do 
Brasil e propositores de um projeto de nação, que, compartilhando 
a atmosfera de uma época, criaram pensamento original – centrado 
em “tipo de interesse fecundo pelas coisas brasileiras” – em socio-
logia, história, filosofia, antropologia, política, literatura, estudos 
literários, cinema, educação.25

Há muito de acaso e contingência nos momentos de encontro 
com Antonio Candido que apresentei aqui, assim como aparente 
dose de arbitrariedade (se considerados critérios objetivos) tanto na 
seleção de apenas alguns textos da extensa obra candididana quanto 
na (des)ordem de citações e na indicação discreta ou quase ausente 
de muitos outros interlocutores. Possivelmente, ainda, haja muito 
de heresia neste ensaio, em cuja configuração busquei tornar visí-
veis “os elementos [que] se cristalizam por seu movimento, [e essa 
configuração] é um campo de forças, assim como cada formação do 

 25 Entre eles, podem ser citados, com o risco de lacunas: Gilberto Freyre, Caio 
Prado Jr., Sérgio Buarque de Holanda, Fernando de Azevedo, Lívio Xavier, 
Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Décio de Almeida Prado, Paulo Emi-
lio S. Gomes, Florestan Fernandes, Octavio Ianni.
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espírito [...] deve se transformar em um campo de forças” (Adorno, 
2003, p.31).

No entanto, sem autocomplacência nem saudosismo, posso tam-
bém observar muito de sorte ou privilégio: de ter nascido e vivido 
naquela cidade, que, embora provinciana, partilhou da atmosfera 
intelectual e artística cosmopolita marcada pela presença de Antonio 
Candido e outras figuras ilustres da literatura e da cultura brasilei-
ras; de ter tido acesso a clássicos da literatura brasileira e universal, 
a bibliotecas pública e universitária e a livraria especializada, com 
acervos de obras importantes; de ter frequentado aquele curso de 
Letras, com renomados professores, e aquele curso de extensão, com 
professora formada por Candido; de ter sido envolvida, inicialmente 
de forma involuntária, nessa atmosfera, e de tê-la posteriormente 
escolhido e ampliado como “tomada de consciência ideológica” da 
condição de herdeira do legado do Mestre.

Os jovens professores e pesquisadores de hoje talvez não pos-
sam compreender o impacto fecundo e libertador que teve a obra 
de Antonio Candido sobre mim – e sobre muitos de minha geração 
formados na segunda metade do século XX –, assim como o sentido 
da fruição estética que leitura de sua obra, ela mesma, me proporcio-
nou. Mas essa tradição e as possibilidades de sua fruição continuam 
vivas na obra do Mestre, profundamente marcada pelo entrecruza-
mento do olhar formativo de professor e do olhar investigativo do 
pensador/estudioso da literatura e seu ensino; e, por causa disso, 
continuam pulsando em muitas apropriações/reelaborações contí-
nuas dos que vêm formando as novas gerações.

A falta desse intelectual brasileiro pode, de certo modo, ser 
preenchida com sua obra, cuja leitura representa também um direito 
dos que ensinam e estudam literatura, assim como venho fazendo 
com a busca da resposta que, sabiamente, o Mestre se recusou a dar à 
jovem professora/pesquisadora naquela tarde campineira em 1980. 
Aquela é a pergunta que vem movendo a formulação de tantas ou-
tras, em busca da compreensão do tempo mais distante que parecia 
perdido, homogêneo e vazio, mas – posso hoje constatar – foi vivido 
intensamente com a leitura de textos literários, que, contemplando 
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necessidade de ficção e fantasia e contribuindo para organizar o 
caos, formaram “com o impacto indiscriminado da própria vida e 
educa[ram] como ela – com altos e baixos, luzes e sombras” (Candi-
do, 1972a, p.804)

Se eu pudesse me encontrar com o Mestre novamente e recordá-lo 
daquela antiga pergunta, teria agradecido pela recusa em responder e 
talvez lhe entregasse este ensaio, como uma tentativa de autorresposta 
a uma autopergunta interminável, parte do interminado diálogo, ini-
ciado há tantas décadas, dentro do texto, dentro da vida.

E é para a continuidade desse diálogo que convido especialmente 
professores e pesquisadores que, compreendendo a função da lite-
ratura na formação humana e o dever ético e político imposto por 
essa compreensão, não desistem de se perguntar: que relação se pode 
desejar e buscar entre literatura como direito humano (Candido, 
1972a, 2004) e educação como ato intrinsecamente político (Freire, 
1981)? Qual a relevância da discussão das relações entre literatura e 
educação nestes “tempos sombrios” (Brecht, 1990)? Como resistir, 
lutando, para garantir o direito de todos à fruição da (boa) literatura?

Marília (SP), 9 de agosto de 2017
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