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RESUMO 

 

A formação da literatura brasileira, no seu movimento rumo à independência aos padrões 

estético-ideológicos da tradição literária ocidental, é um dos problemas que mais ocupam a 

crítica e a historiografia nacionais. Tal questão, porém, repercute no processo colonizador e 

nas contradições entre particular e universal por ele suscitadas em nosso meio cultural e 

social. Esta dialética deu origem, no século XIX, às duas linhas interpretativas de nossa 

história literária, nacionalismo e cosmopolitismo. Tal discussão persistiria na crítica do século 

XX a partir de Formação da Literatura Brasileira: momentos decisivos, de Antonio Candido. 

Os pressupostos do Autor se assentam sobre as ideias de “formação”, vazada em dois 

“momentos decisivos” em que se começa a estruturar o “sistema literário” e quando já 

podemos vê-lo constituído, respectivamente Arcadismo e Romantismo. O conceito de sistema 

tem sua base sobre a articulação entre a) autores, “mais ou menos conscientes do seu papel” 

enquanto produtores de cultura; b) um conjunto de receptores, que dão origem a diversos 

públicos; c) um “mecanismo transmissor”, representado pelo estilo ou linguagem em torno da 

qual se ligam os autores. Tal articulação dá origem à tradição, cuja existência é essencial, 

segundo Antonio Candido, para que haja literatura “como fenômeno de civilização”. Antes da 

constituição do sistema, para o autor, havia apenas “manifestações literárias” e não “literatura 

propriamente dita” no Brasil. Afrânio Coutinho, por sua vez, afirma que Candido confunde os 

termos “autonomia” com “formação”, pois a “formação” para Coutinho começa com autores 

como Gregório de Matos e José de Anchieta, enquanto a “autonomia” acontece a partir do 

período do decênio 1750 com as Academias e os árcades mineiros, tido por Candido como 

inicio da “formação”. Tomando ao crítico Araripe Júnior o conceito de “obnubilação 

brasílica” o autor afirma que “desde que o europeu aqui pôs o pé” nasceu um homem novo, 

numa nova situação. Este novo indivíduo, criado no lócus americano, afirma Coutinho, só 

poderia criar outra literatura. Amparado ainda no Novo Historicismo herdado do New 

Criticism americano, Afrânio Coutinho propõe uma historiografia estética, que recuse a 

história política ou social para a análise da linha evolutiva da literatura. Dessa forma, o 

presente projeto de pesquisa tem por objetivo estabelecer uma interpretação dialética entre as 

duas posições com base em suas estruturas teóricas, ou seja, os conceitos de “formação” e 

“sistema literário”, de Antonio Candido e os de Novo Historicismo e Americanidade da 

literatura brasileira, de Afrânio Coutinho. Por fim, pretende-se atualizar o debate acerca da 

formação da literatura brasileira, com base na importância que ela tem para o pensamento 

crítico contemporâneo. A metodologia consiste na leitura das obras de referência básica, 

Formação da Literatura Brasileira: momentos decisivos, e Conceito de Literatura Brasileira, 

com apoio em ensaios e artigos interpretativos de ambos.   

 

 

 



 
 

                                                 ABSTRACT 

 

The formation of Brazilian literature in its movement toward independence standards of 

aesthetic and ideological western literary tradition, is one of the problems that occupy more 

criticism and national historiography. This question, however, reflected in the colonization 

process and the contradictions between particular and universal it raised in our social and 

cultural environment. This dialectic originated in the nineteenth century, the two 

interpretations are of our literary history, nationalism and cosmopolitanism. Such discussion 

would persist in criticism of the twentieth century from Antonio Candido´s Formation of 

Brazilian Literature: decisive moments. The assumptions are based on the ideas of "training", 

poured into two "defining moments" in which you begin to structure the "literary system" and 

when we can already see it constituted respectively Arcadian and Romanticism. The system 

concept has its basis on the relationship between a) authors, "more or less conscious of its 

role" as producers of culture, b) a set of receivers, which give rise to diverse audiences; c) a 

"mechanism transmitter" , represented by the style or language around which bind the authors. 

This linkage gives rise to the tradition, whose existence is essential, according to Antonio 

Candido, so there is literature "as a phenomenon of civilization." Before the creation of the 

system, to the author, there was only "literary manifestations" and not "literature itself" in 

Brazil. Afrânio Coutinho, in turn, says Candido confuses the terms "autonomy" with 

"training" because the "training" for Coutinho starts with authors such as Gregorio and José 

de Anchieta, while the "autonomy" happens from time decade of 1750 with the Academies 

and the Arcadians miners had by Candido as the beginning of "training". Taking the critical 

Araripe Jr. the concept of "clouding Brasílica" the author states that "since the European set 

foot here" was born a new man, a new situation. This new person, created in the american 

locus says Coutinho, could only create other literature. Bolstered further legacy of the New 

Historicism and New Criticism American Afrânio Coutinho proposes an aesthetic 

historiography, which refuses to political or social history to analyze the evolutionary line of 

literature. Thus, this research project aims to establish a dialectical interpretation between the 

two positions based on their theoretical frameworks, namely the concepts of "training" and 

"literary system" of Antonio Candido and New Historicism and Americanness of Brazilian 

literature in Afrânio Coutinho. Finally, we intend to update the debate about the formation of 

Brazilian literature, based on the importance that it has for contemporary critical thought. The 

methodology consists in reading the basic reference works, Formation of Brazilian Literature: 

decisive moments, and Concept of Brazilian Literature, supported by interpretive essays and 

articles on both. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

  A formação da literatura brasileira, no seu movimento evolutivo rumo à independência 

dos padrões estéticos do Ocidente, constitui-se em problemática que, embora persista nos 

estudos literários do país, ainda não foi de todo resolvida por nossa crítica e historiografia. 

Muitas hipóteses já foram levantadas, ora em tons exclusivamente nacionalistas, consoantes 

com o projeto de autoafirmação do País diante das heranças do processo colonizador; ora com 

a consciência das relações entre os aspectos nacionais e aqueles que, na bagagem europeia, 

viriam a emprestar-lhe sua forma e caráter final. Os dois pontos de vista, obviamente, foram 

adotados pela crítica como contrários entre si. Sem a ingênua pretensão de resolver o 

problema, pretende-se aqui investigar como tais tendências se encontram para criar outra via 

de interpretação da história literária brasileira.  

  Por se constituir, inicialmente, de uma adaptação da literatura portuguesa, herdeira por 

sua vez da Tradição ocidental, a literatura brasileira apresenta-se com particularidades para 

quem a analise do ponto de vista histórico
1
. A transposição, no Brasil, de um aparato estético 

criado para outra realidade, instalaria nas letras nacionais a contradição entre o novo ambiente 

social e a cultura do colonizador cuja influência, entretanto, foi decisiva para a sua 

constituição. Dessa maneira, todo o debate acerca da identidade nacional seria marcado pelas 

tensões entre os aspectos nacionais e os de ordem universal que a moldam. Ora, desse impasse 

saíram as duas vias dominantes de interpretação histórica na crítica brasileira: nacionalismo e 

universalismo.  

  Na primeira metade do século XIX, quando começaram a surgir os primeiros críticos e 

historiadores literários no país, alinhados em geral ao Romantismo, procurou-se enxergar a 

literatura como expressão do caráter nacional. Portanto, a história literária estava intimamente 

                                                             
1 CANDIDO, 2006, p. 11 
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ligada à própria história brasileira. Nesse sentido, o valor das obras se media através da 

capacidade de retratar o sentimento nativista, conforme a concepção de Silvio Romero ou 

Araripe Jr, por exemplo
2
.    

  A historiografia romântica, por consequência, passou a valorizar autores como José de 

Alencar ou Gonçalves Dias, por seu indianismo, ao passo que os árcades, na maior parte, 

ficaram em segundo plano, pois eram tidos como pouco empenhados no projeto de 

emancipação nacional. Cabe notar, entretanto, que os românticos reconheciam em alguns 

poetas daquele movimento seus precursores, como Santa Rita Durão ou Basílio da Gama, 

pelo aproveitamento do tema índio em suas obras.  

  Machado de Assis, no célebre Instinto de Nacionalidade, inaugura outro rumo para a 

história da literatura brasileira ao apontar a convergência entre nacional e universal como 

fator de amadurecimento estético do meio literário do país. Sendo “homem do seu tempo e do 

seu país”, o escritor brasileiro poderia, sim, tratar de temas “remotos no tempo e no espaço”. 

Tal ponto de vista representa outro estágio do nosso pensamento crítico, pois leva em conta as 

relações entre o necessário “instinto de nacionalidade” que dê à obra caráter de pertencimento 

à sua origem, ao mesmo tempo em que, valendo-se de formas e temáticas estrangeiras, 

consiga dialogar com o universal.   

  Assim, os árcades neoclássicos, amplamente acusados de não aderirem ao projeto 

nacionalista, são considerados, de acordo com a visada machadiana, tão nacionais quanto José 

de Alencar ou Gonçalves Dias. À medida que adotavam as formas clássicas, como a ode, a 

epístola ou o ditirambo, e utilizavam temas referentes ao mundo pagão da Grécia Antiga, 

estavam internalizando a tradição ocidental no mesmo passo em que expressavam a realidade 

brasileira.    

 A presente pesquisa tenciona discutir a tradição crítica situada no terreno do debate 

                                                             
2
 BOSI, Alfredo. Por um historicismo renovado: reflexo e reflexão na história literária. In: Teresa: 

revista de literatura brasileira. Universidade de São Paulo. Nº 1 Editora 34, 2000. 
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sobre a formação da literatura brasileira, através da análise dialética entre as obras de Antonio 

Candido, Formação da literatura brasileira: momentos decisivos (1959), e a postura de 

Afrânio Coutinho, sintetizada no ensaio Formação da literatura brasileira. Cabe notar, no 

entanto, que o estudo não se restringe à análise dessas obras, mas parte delas para encontrar o 

aparato teórico dos autores em outras fontes de sua produção relacionadas à problemática 

exposta. O método dialético implica reconhecer o tema não como dicotomia simples, 

resolvida na contraposição de pontos contrários entre si, mas sim como articulação de 

semelhanças e disparidades que possam resultar na compreensão do todo orgânico que 

encerra.  

  Desse modo, tem-se por objetivo geral analisar dialeticamente as ideias de Antonio 

Candido e Afrânio Coutinho. Os objetivos específicos são: estudar as noções de “formação” e 

“sistema literário” na obra de Antonio Candido, revelando assim de que maneira elas a 

estruturam; analisar os conceitos de Novo Historicismo e Americanidade da literatura 

brasileira em Afrânio Coutinho; e investigar a importância da discussão para a crítica e 

historiografia contemporânea, e como estas vem atualizando-a.  

 A pesquisa sobre a formação da literatura brasileira abre vias de estudo que abarcam a 

Teoria, a Crítica e a Historiografia, no escopo relacionado aos objetivos propostos. No quadro 

dos estudos literários, estas três áreas de atuação compreendem todas as questões ou temáticas 

que se possam adotar, atuando sobre elas como baliza metodológica. Conforme observa René 

Wellek, estão os três campos de estudo “de tal maneira entrelaçados que tornam inconcebíveis 

a teoria literária sem a crítica ou a história, a crítica sem a teoria e a história ou a história sem 

a teoria e a crítica” (2003, p. 38).    

  Com a escolha de dois nomes expoentes da crítica literária brasileira, Antonio Candido 

a Afrânio Coutinho, é possível dar vazão a outra necessidade encontrada pela pesquisa: 

atualizar o pensamento crítico nacional, visto que ambos se encontram entre dois estágios da 
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crítica no país, dividindo-a. Seus métodos ainda são referência em nossas universidades, o que 

demonstra a atualidade de seus pensamentos. Nesse sentido, pretende-se chegar ao significado 

da discussão levantada para a crítica e meio acadêmico contemporâneo. 

 

1.2.  DELINEAMENTO DA PESQUISA 

 

  Em Antonio Candido, dois conceitos básicos estruturam o seu pensamento: formação e 

sistema literário. A articulação de ambos resulta no escopo analítico ao mesmo tempo crítico e 

histórico adotado pelo autor. Segundo Candido, a formação da literatura brasileira é resultado 

da “síntese de tendências particularistas e universalistas” (2000, p. 25), catalisadas nos 

períodos arcádico-românticos. Nestes dois “momentos decisivos”, começa a esboçar-se o 

sistema literário nacional. O conceito de sistema tem sua base sobre a articulação entre a) 

autores, “mais ou menos conscientes do seu papel” enquanto produtores de cultura; b) um 

conjunto de receptores, que dão origem a diversos públicos; c) um “mecanismo transmissor”, 

representado pelo estilo ou linguagem em torno da qual se ligam os autores. Tal articulação dá 

origem à tradição, cuja existência é essencial, segundo Antonio Candido, para que haja 

literatura “como fenômeno de civilização”.  

   Afrânio Coutinho, profundamente influenciado pelo New Criticism anglo-americano, 

aponta no argumento de Candido um tom colonialista ao excluir de sua história o período 

Barroco. Coutinho afirma que Candido confunde os termos “autonomia” com “formação”, 

pois a “formação” para Coutinho começa com autores como Gregório de Matos e José de 

Anchieta, enquanto a “autonomia” acontece a partir do período do decênio 1750 com as 

Academias e os árcades mineiros, tido por Candido como inicio da “formação”. Tomando ao 

crítico Araripe Júnior o conceito de “obnubilação brasílica” o autor afirma que “desde que o 
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europeu aqui pôs o pé” nasceu um homem novo, numa nova situação. Este novo indivíduo, 

criado no lócus americano, afirma Coutinho, só poderia criar outra literatura. Amparado ainda 

no Novo Historicismo, Afrânio Coutinho propõe uma historiografia estética, que recuse a 

história política ou social para a análise da história literária.  

  A metodologia adotada tem fundo bibliográfico, com a escolha de obras para a 

fundamentação teórica do tema. Como referência básica, encontra-se Formação da Literatura 

Brasileira: momentos decisivos, de Antonio Candido, e Conceito de Literatura Brasileira, de 

Afrânio Coutinho; para a interpretação de ambos, utiliza-se ensaios, artigos, dissertações e 

teses várias que se enquadrem no escopo do problema investigado.   

   

1.3. HIPÓTESE 

 

A hipótese levantada neste Relatório Final, de acordo com sua divisão, visa dar conta 

da importância dos conceitos de “formação” e “sistema” em Antonio Candido e Novo 

Historicismo e Americandidade em Afrânio Coutinho na estrutura das obras aqui pesquisadas. 

Pretende-se também chegar ao panorama crítico do debate sobre a formação da literatura 

brasileira no quadro teórico da época em que ambos dela participaram. 
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2. DESENVOLVIMENTO 

 

2.1. PEQUENA INTRODUÇÃO À CRÍTICA NO BRASIL 

 

   A crítica brasileira inicia-se tardiamente, do ponto de vista histórico, em relação às 

outras produções literárias. Seu surgimento coincide com as primeiras décadas do século XIX, 

quando Ferdinand Denis publica o Resumo da história literária de Portugal, seguido do 

Resumo da História Literária do Brasil (1826). Segundo Alceu Amoroso Lima (1959), tal 

retardamento é justificável, pois para ele não poderia haver crítica no período colonial, e, ao 

citar Thibaudet, diz que “a crítica é o desenvolvimento da leitura, a leitura sistematizada”, e as 

produções de Gregório de Matos ou Antonio Vieira não constituíam ainda um “meio literário” 

onde a crítica pudesse exercer sua função.   

  Além de inaugurar a tradição crítica brasileira, Ferdinand Denis influencia em larga 

escala os românticos com a ideia de “literatura nacional”, em que os modelos e temas 

clássicos deveriam ser abandonados pelos escritores do país, a favor da representação dos 

motivos inspirados no ambiente natural brasileiro. Desse modo, a orientação crítica do 

Romantismo guiou-se pela relação entre literatura e história nacional, em que aquela seria 

determinante para o estabelecimento da nossa identidade. Conforme observa João Alexandre 

Barbosa, o debate então 
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centra-se na busca de uma diferença com relação à Europa e, portanto, pela 

identidade nacional. Nesse sentido, a interpretação da literatura era 
subsidiária da preocupação maior em identificar os traços culturais que 

serviam de base para uma definição abrangente do país. [...] Entre história e 

literatura não havia qualquer hesitação de dependência e a função da crítica 

[...] era de indicar a relação de necessidade entre uma e outra. É claro, por 
outro lado, que, nesta relação, as obras literárias eram percebidas como 

reflexo do desenvolvimento histórico. (BARBOSA,1986, pp. 15-16) 

 

  No Romantismo, pois, surge o problema acerca da existência de uma literatura 

brasileira. De acordo com Alceu Amoroso Lima (1959), dividiu-se então a crítica entre os que 

acreditavam ou não que houvesse literatura no Brasil para além das influências europeias. 

Assim, Abreu e Lima considerava que não poderia ainda se falar em literatura brasileira. Por 

outro lado, o poeta Gonçalves de Magalhães, no manifesto tido como fundador do 

Romantismo nacional publicado no primeiro número da revista Niterói, afirma que, do 

mesmo modo que nos distanciamos socialmente dos traços portugueses, assim nossa literatura 

já era possuidora de características próprias.   

  Do período romântico, outros críticos deixaram obras fundadoras, como Joaquim 

Norberto de Sousa Silva, Cônego Fernandes Pinheiro e Francisco Adolfo de Varnhagen. 

Embora fosse de ordem secundária no período dominado pela poesia e quando se origina o 

romance brasileiro, a Crítica exerce função orientadora, balizando o referencial temático e 

ideológico das produções do Romantismo. Cabe dizer, no entanto, que aquela ainda era pouco 

praticada no sentido moderno do termo, como “o estudo de obras concretas de literatura com 

ênfase na avaliação das mesmas” (WELLEK, p. 41), mas vazada em obras de levantamento 

histórico e bibliográfico.  

  Com o fim do Romantismo, o debate sobre a existência da literatura brasileira 

esgotara-se. O advento da chamada Escola de Recife, em inícios dos anos de 1870, traria 
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maior autonomia à Crítica nacional no mesmo passo em que importaria os métodos em 

ascensão na Europa, que se estruturaram no Naturalismo, ramificado por sua vez no 

naturalismo sociológico, psicológico e estético. A partir de então, a Crítica conquista 

autonomia e começa a ocupar importante posição nos rumos que tomariam a literatura 

brasileira. Os principais nomes do período são Sílvio Romero e Araripe Jr.    

   Sílvio Romero, divulgador do cientificismo europeu, influenciado por Darwin, 

Spencer e Taine, entenderia as relações entre literatura e vida social e natural através de uma 

concepção determinista. Conforme suas palavras:  

 

A literatura brasileira não se furta às condições geraes de toda literatura 
antiga ou moderna, - ser a resultante de três fatores fundamentais: o meio, a 

raça, as correntes estrangeiras. Da acção combinada d'estes três agentes, 

actuando nas idéas e nos sentimentos de um dado povo é que se originam 
creações espirituaes a que se costuma dar o nome de literatura. É que se 

deixou de ver em taes creações a obra do acaso, do capricho, ou das 

imposições de um poder estranho qualquer. (ROMERO, 1906, p. 5)  

 

  Há nas últimas linhas do trecho uma acentuada referência ao romantismo, que 

procurou ver a criação literária como fruto do gênio do autor. Como reação ao indianismo 

romântico, Romero levanta a tese de que assim como a cultura brasileira não é lusa, indígena 

ou africana, logo a nossa literatura também se constituía também em tipo mestiço
3
. A 

originalidade da literatura brasileira, portanto, se definia pela confluência de raças.   

  Araripe Jr., por sua vez, também segue a trilha taineana de “meio”, “raça” e 

“momento” para entender a literatura nacional. Segundo ele, além do indianismo seria 

necessário abordar os temas mestiços. Sua crítica está assentada sobre a ideia literatura 

nativista, embora também emoldurada nos traços sociológicos. Araripe Jr. criaria o conceito 

depois muito aproveitado por Afrânio Coutinho de “obnubilação brasílica” para explicar a

                                                             
3 COUTINHO, 1968, 123. 
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criação do caráter nacional.  

   Tendo de se adaptar ao novo ambiente social e natural encontrado na colônia, ocorria 

com o europeu a “obnubilação” de seus costumes, que cediam lugar ao nascimento de um 

novo homem, o brasileiro. Segundo ele:  

a chave para a compreensão da literatura brasileira, pelo menos nos dois 

primeiros séculos, estava na análise do fenômeno aqui operado e a que 
conferi o nome de obnubilação. Consiste este fenômeno na transformação 

por que passavam os colonos atravessando o oceano Atlântico, e na sua 

posterior adaptação ao meio físico e ao ambiente primitivo. Basta percorrer 

as páginas dos cronistas para reconhecer esta verdade. Portugueses, 
franceses, espanhóis, apenas saltavam no Brasil e internavam-se, perdendo 

de vista as suas pinaças e caravelas, esqueciam as origens respectivas. 

(ARARIPE JR. apud COUTINHO, 1968, 131)   

 

  Na linha do “espírito de nacionalidade” da crítica brasileira, José Veríssimo também 

reclamará autonomia à literatura nacional. O sentimento nativista, segundo ele, remonta às 

origens de nossas manifestações literárias, e tendo resistindo contra as insurgências da 

Metrópole, revela, no plano histórico e literário, a legitimidade dessa característica cultural do 

país. Nota, no entanto, que se formara a literatura brasileira no período colonial, sob a forte 

influência portuguesa. Essa percepção tem caráter inovador na crítica nacional pois adota o 

posicionamento dialético, conforme se depreende da leitura do seguinte trecho:  

 

A nossa literatura colonial manteve aqui tão viva quanto era possível a 

tradição literária portuguesa. Submissa a essa e repetindo-lhe as 
manifestações, embora sem nenhuma excelência e antes inferiormente, 

animou-a todavia desde o princípio o nativo sentimento de apego à terra e 

afeto às suas cousas. Ainda sem propósito acabaria este sentimento por 
determinar manifestações literárias que em estilo diverso do da Metrópole 

viessem a exprimir um gênio nacional que paulatinamente se diferençava. 

(VERÍSSIMO apud COUTINHO, 1968, 146) 
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  Reconhece-se nestas linhas um precursor de Antonio Candido, que, declaradas 

algumas de suas influências, elenca-o ao lado de Sílvio Romero
4
. A postura acentuadamente 

dialética se evidencia no trato do caráter europeu e nativo, e as “manifestações literárias” a 

que alude não passarão em branco a quem lembre as semelhanças cronológicas com aquelas 

depois utilizadas por Antonio Candido.  

  Tem início no Brasil o impressionismo crítico em inícios do século XX, vindo da 

França através de Anatole France, Jules Lemâitre e Remy de Gourmont. Enquanto a crítica 

naturalista ou realista representada por Sílvio Romero ou Araripe Jr. procurou ver na literatura 

as influências de fatores extrínsecos, de caráter natural ou social, a crítica impressionista 

procurou romper esta visão, valorizando as impressões pessoais do crítico quanto às obras 

estudadas. De acordo com Alceu Amoroso Lima, porém, esta tendência não encontraria 

sistematização no Brasil, apenas a recusa aos sistemas deterministas da geração anterior.

 Ao impressionismo seguiu-se outro estágio da Crítica no Brasil, este mais abrangente 

e difícil de enquadrar em uma definição senão a de ordem cronológica: a crítica modernista. 

Conforme demonstra João Luiz Lafetá
5
, este momento se divide no projeto estético de 1922, e 

o projeto ideológico de 1930. Amplamente exercida não só pelos grandes críticos 

profissionais do período, como Álvaro Lins, Agripino Grieco, Sérgio Milliet e Alceu 

Amoroso Lima, mas também pelos artistas do movimento. Mário de Andrade, por exemplo, 

foi um dos grandes críticos do período, utilizando os jornais e revistas literárias para defender 

o programa estético modernista e o caráter social da arte e do artista, tendo deixado obras 

fundamentais como Aspectos da Literatura Brasileira (1943) e O Empalhador de 

Passarinhos (1946). Outros nomes representativos são Sérgio Buarque de Holanda, Manuel 

                                                             
4
 CANDIDO, 2006, p. 13. 

5 LAFETÁ, João Luiz. 1930: a crítica e o modernismo. São Paulo: Duas Cidades; Ed. 34, 2000. 
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Bandeira, Otto Maria Carpeaux, Augusto Meyer e Lúcia Miguel Pereira, estes dois últimos 

dedicados em grande parte ao estudo da obra de Machado de Assis. 

   As décadas de 1940 e 1950, em que aparecem os primeiros trabalhos de Antonio 

Candido e Afrânio Coutinho, serão marcadas por profunda viravolta na orientação 

metodológica da crítica brasileira. Isto se deve em grande parte à própria atuação de ambos, 

com as noções de crítica integradora e sistema, do primeiro, e pela Nova Crítica introduzida 

nos estudos literários brasileiros pelo segundo.   
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  2.2. TRAJETÓRIA E SIGNIFICADO DE ANTONIO CANDIDO 

 

  É consenso entre a grande maioria dos estudiosos da nossa literatura que Antonio 

Candido ocupa posição ímpar não só na Crítica como no quadro cultural do país. Isto porque 

sua atuação extrapola os limites da interpretação literária, alcançando ponto de contato com o 

pensamento amplo sobre a vida nacional. O professor, militante, sociólogo, enfim o cidadão 

que resume a experiência intelectual do século XX no Brasil.  

  Nascido no Rio de Janeiro em 1918, criado em Poços de Caldas, Antonio Candido é 

considerado “maior crítico literário vivo do Brasil, provavelmente um dos melhores em 

qualquer língua em seu tempo” (1996, p. 28) segundo as palavras de Luís Augusto Fischer. 

Sua carreira acadêmica, porém, começa com as Ciências Sociais na Universidade de São 

Paulo, onde defende a célebre tese de doutorado em Sociologia Os Parceiros do Rio Bonito: 

estudos sobre o caipira paulista e a transformação de seus meios de vida, publicada em 1954. 

 Em 1941, porém, já iniciara sua atuação crítica ao fundar a revista Clima com o grupo 

formado por Gilda de Moraes Rocha, Paulo Emílio Salles Gomes, Décio de Almeida Prado, 

Ruy Coelho, Lourival Gomes Machado e Cícero Cristiano de Souza. No ano de 1943, torna-

se “crítico titular” do jornal Folha da Manhã, em seguida do Correio de São Paulo (1945), 

quando começa a ganhar notoriedade com seus artigos semanais, em que reconhece os 

lançamentos das primeiras obras de Clarice Lispector, Guimarães Rosa e João Cabral de Melo 

Neto como promissores.  



17 
 

 Nestes dois veículos, a crítica exercida por Antonio Candido era de fundo sociológico, 

embora já se esboçasse a futura integração estrutural entre estético e social na sua obra. Esta 

mudança se insinua em suas reflexões ao escrever a tese Introdução ao método crítico de 

Sílvio Romero (1945), que abriria as portas ao estudo acadêmico da literatura, quando começa 

a repensar a sua visão sobre o literário. Conforme suas próprias palavras, passou a sentir que:  

 

a crítica de inspiração sociológica pode ser limitadora do conhecimento 

adequado das obras, se for concebida como ponto de vista obrigatório. [...] A 

partir de então fui me inclinando cada vez mais no sentido de uma crítica 
integrativa, já que a variedade dos textos aconselha a variedade das 

abordagens. Ecletismo? Quem sabe. No entanto, conservei não apenas o 

interesse pela relação entre literatura e sociedade, mas procurei determinar 
como, na ficção, sobretudo a realista, os estímulos externos (psíquicos, 

sociais) se tornam realidade interna, definindo a estrutura específica das 

obras. (1996, p. 36) 

 

  Essas reflexões amadurecem em direção ao que se convencionou chamar crítica 

integradora por ele praticada. Esta implicar reconhecer a influência do meio externo sobre o 

interno à obra, atuando sobre sua estrutura. A despeito da antiga dicotomia entre abordagem 

sociológica (extrínseca) e estilística (intrínseca) Antonio Candido diz:  

 

Hoje sabemos que a integridade da obra não permite adotar nenhuma dessas 
visões dissociadas; e que só a podemos entender fundindo texto e contexto 

numa interpretação dialeticamente íntegra, em que tanto o velho ponto de 

vista que explicava pelos fatores externos, quanto o outro, norteado pela 
convicção de que a estrutura é virtualmente independente, se combinam 

como momentos necessários do processo interpretativo. Sabemos, ainda, que 

o externo (no caso, o social) importa, não como causa, nem como 

significado, mas como elemento que desempenha um certo papel na 

constituição da estrutura tornando-se, portanto, interno. (CANDIDO, 2000, 

p. 4) 
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  Em 1958, Antonio Candido, crítico literário já renomado, desliga-se da cadeira de 

Sociologia II da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras (FFCL) da Universidade de São 

Paulo, tendo exercido durante dezesseis anos atividades de ensino e pesquisa na referida 

função. Partiria para a experiência então corajosa de implantar na pequena cidade de Assis, no 

interior de São Paulo, um curso de Letras de excelência, que se tornasse referência em 

pesquisa acadêmica. O período seria determinante na escolha definitiva de Antonio Candido 

pela literatura, conforme seu depoimento:  

 

Nesse período eu estava simplesmente desenvolvendo a arte de ser professor 

de Literatura. Ali eu me dediquei, sobretudo, a me tornar um bom analista de 

textos. Eu preparei então uma série de textos de Literatura Brasileira, de 
prosa e poesia analisados. Quando eu vim para São Paulo eu estava com um 

material de ensino pronto, foram mais de trinta textos, se eu não me engano, 

que eu preparei [...] (CANDIDO apud RAMASSOTE. 2010 pp. 120-

121) 

 

  Como resultado do período passado em Assis, ficariam a Revista de Letras e o II 

Congresso Brasileiro de Crítica e História Literária, realizado entre 24 e 30 de julho de 1961 

Embora já tivesse retornado à USP para assumir a direção do departamento de Teoria 

Literária e Literatura Comparada, permanecendo neste cargo até 1970, Antonio Candido 

participou da Comissão Organizadora do evento. Com a presença de críticos como Sérgio 

Buarque de Holanda, Wilson Martins, Benedito Nunes, Adolfo Casais Monteiro, João 

Alexandre Barbosa e Haroldo de Campos, realizou-se debates, mesas-redondas, plenárias, 

comissões e propostas de trabalho.   

  Ao voltar de Assis, Antonio Candido publicaria sua obra máxima, Formação da 

Literatura Brasileira: momentos decisivos (1959), fundadora de um novo estágio do 
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pensamento crítico no Brasil. Alvo de inúmeras críticas quando se seu lançamento, devido ao 

método inovador que revelava, a Formação influenciaria a crítica posterior, que se formaria 

em suas fontes.   

  Após se aposentar, em 1978, Antonio Candido continuaria orientando trabalhos de 

pós-graduação até 1992. Dentre sua obras principais, constam ainda Vários Escritos (1970), A 

Educação pela Noite e outros ensaios (1987), O Discurso e a Cidade (1993).   

  Para os principais críticos contemporâneos no Brasil, como Alfredo Bosi, Roberto 

Schwarz e Silviano Santiago, Antonio Candido é peça-chave para a compreensão moderna de 

literatura brasileira enquadrada nos moldes teóricos da “crítica integradora” por ele proposta. 

Conforme sintetiza Davi Arrigucci Jr.: 

 

Superando tanto o formalismo, limitado à absolutização da autonomia 
estrutural, quanto o reducionismo sociológico, a proposta de leitura crítica de 

Antonio Candido é integradora e procura se adequar a uma obra de arte que 

resulta ela própria da integração coerente das contradições da experiência 
histórica, sendo, por isso mesmo, capaz de nos proporcionar a experiência 

estética da estrutura. (1996. p. 47) 

 

  Enfim, para falarmos como Roberto Schwarz
6
, Antonio Candido ocupa talvez lugar 

parecido ao reservado a Machado de Assis na Formação: o ponto culminante de uma 

tradição. Entrando pela esteira de Silvio Romero, José Veríssimo, Mário de Andrade, para 

citar alguns, o crítico soube aproveitar o que de melhor havia no pensamento crítico nacional, 

exercendo uma crítica viva, empenhada e imune às modas. Cabe-lhe, certamente, o título de 

“formador” da crítica literária moderna no Brasil, tributária da clareza com que abriu 

caminhos em mais de meio século dedicado à literatura brasileira. 

                                                             
6 SCHWARZ. 1999, pp. 46-47 
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  2.2.1. A FORMAÇÃO NA FORMAÇÃO 

 

  Formação da literatura brasileira: momentos decisivos, segundo Antonio Candido, 

“procura estudar a formação da literatura brasileira como síntese de tendências universalistas 

e particularistas” (2006, p. 25). Tais tendências predominam, respectivamente, nos períodos 

arcádico e romântico, “decisivos” para o surgimento e constituição do “sistema literário” 

capaz de originar uma “literatura propriamente dita”, em detrimento das “manifestações 

literárias” até então dominantes no quadro nacional. Nesse sentido, interessa-nos investigar o 

termo e conceito de “formação” e de que maneira este ordena a orientação metodológica da 

obra.  

   No arcabouço metodológico da Formação, tem lugar privilegiado a ideia de “sistema”. 

Este se constitui por um grupo de autores, geralmente alinhados por uma linguagem ou estilo 

em comum e pela consciência de seu papel enquanto produtores culturais; e um conjunto de 

receptores que dá sentido às produções, porque as faz viver. Estes três elementos: autores, 

obras e público assim articulados e ativos dão lugar à “tradição” literária entendida 

completamente, como continuidade, transmissão, formação de padrões de consciência e 

comportamento.   

  Portanto, a “formação” está ligada ao movimento pelo qual o sistema vai se 

consolidando
7
. À medida que este se constitui, “o processo formativo, que torna literário, ou 

seja, traz pra dentro da imaginação, o conjunto das formas sociais que organizam o território.” 

(SCHWARZ, 1999, p. 53), dando lugar à “literatura como fenômeno de civilização” 

(CANDIDO, 2006, p. 26). Desse modo, o método de Antonio Candido articula as feições 

                                                             
7 SCHWARZ, 1999, p. 53 
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estruturais das obras e seu caráter histórico de pertencimento ao sistema. Segundo suas 

próprias palavras:  

Em um livro de crítica, mas escrito do ponto de vista histórico, como este, as 

obras não podem aparecer em si, na autonomia que manifestam, quando 
abstraímos as circunstâncias enumeradas; aparecem, por força da perspectiva 

escolhida, integrando em dado momento um sistema articulado e, ao influir 

sobre a elaboração de outras, formando, no tempo, u’ma tradição.  

(CANDIDO, 2006, p. 26) 

 

  Portanto, há uma dialética interna na obra, que procura avaliar o movimento de 

continuidade entre os períodos arcádico e romântico como processo articulado, ao contrário 

da recorrente linha evolutiva simples, o que preserva as tendências universalistas e 

particularistas de ambos. O empenho dos autores de cada período na aquisição de autonomia 

literária e consciência nacional é articulado no método de Antonio Candido, em que análise 

estética e histórico-social se complementam. De acordo com Alfredo Bosi, subsiste no 

“sistema”  

a distinção entre (1) a obra, vista em si, do ângulo de sua integridade 

estética, e (2) a obra situada no conjunto de produtores, receptores e 
mecanismos de linguagem. Ou seja: o olhar estético percebe a manifestação 

de uma autonomia da obra, que, porém, o ‘ponto de vista histórico’ não 

privilegiaria, na medida em que está voltado antes para as relações culturais 

públicas do que para a dimensão da criação individual. (2000, pp. 36-37) 

 

  Profundamente influenciado pela Antropologia Social inglesa, Antonio Candido 

encontra em suas fontes os princípios básicos que adapta aos métodos utilizados na 

Formação:  

 

Da Antropologia extraí as noções de estrutura e de princípio estrutural, pen-

sando sobretudo em conceitos de Radcliffe-Brown. Estrutura para mim não é 
a dos estruturalistas. É o equilibro dinâmico das relações internas do texto, 

formando o substrato da camada aparente. Vista na dimensão da história, a 

estrutura poderia ser concebida como sistema, que vejo como algo diverso 
do uso desta palavra pelos formalistas russos, isto é, não como algo interno à 

obra, mas como um conceito externo, válido para compreender a Literatura 
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como conjunto de obras. Procurei aplicar este conceito à Formação da 

literatura brasileira e fui quase sempre mal compreendido. (CANDIDO, 

1996. pp. 26-27)  
   

  Conforme se verá adiante, a integração entre estrutura estética e social não foi 

entendida por grande parte da recepção à obra. No entanto, como observa Ligia Chiappini, as 

noções de “estrutura e função simultaneamente consideradas implica a consideração da forma 

como histórica e social, do aparentemente externo à obra como interno a ela, o social e o 

histórico , por sua vez, na forma.” (1992, p. 171)  

  Portanto, o conceito de “formação” abarca toda a metodologia da obra de Antonio 

Candido, tendo fecunda importância na ideia de sistema, que o delineia. Pretende-se 

aprofundar estes termos no Relatório Final. 
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 2.3.  AFRÂNIO COUTINHO, UM CRÍTICO EMPENHADO 

 

  Afrânio Coutinho (1911-2000) tem papel fundamental no processo de modernização 

da crítica nacional, pelo seu empenho em imprimir-lhe maior rigor metodológico, a despeito 

do impressionismo então dominante. O veículo encontrado por ele para essa viravolta estava 

na defesa da crítica acadêmica, em detrimento daquela praticada nos jornais. Conforme 

observa Alceu Amoroso Lima:  

 

A figura proeminente dessa fase mais recente é o Sr. Afrânio Coutinho [...] e 

com os prefácios aos volumes já publicados da obra coletiva, por ele dirigida 
A Literatura no Brasil, na qual colaboram cerca de 50 escritores, marcou um 

turning point em nossa crítica moderna. (1959) 

 

  Amplamente influenciado pelo New Criticism anglo-americano, Coutinho defende um 

método que priorize os fatores intrínsecos à obra literária, primando pela total autonomia da 

literatura.  No entanto, dá o nome de Nova Crítica à sua postura metodológica, procurando 

universalizá-la como tendência geral da crítica do século XX. Sua definição do movimento é 

esclarecedora nesse sentido:  

 

A formulação básica da nova crítica opõe-se frontalmente à do século XIX. 
Enquanto nesse século a crítica, como salienta Dámaso Alonso [...] dirigia-se 

à obra literária indagando sobre a sua gênese, perguntava-lhe ‘por que, como 

se originou’, a nova crítica passa a investigar ‘o que é’ o poema. A primeira, 

a oitocentista, é genética, historicista, extrínseca, a atual é estruturalista, 
intrínseca, ergocêntrica, em vez de buscar a origem do poema, procura 

estudar a sua natureza, a sua estrutura, segundo a sua ‘unicidade, as leis ee 

constantes de sua existência como tal. (COUTINHO, 1986, p. 89)
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  Afrânio Coutinho foi um crítico empenhado nessa revolução formal na crítica 

brasileira, a favor do estético como exclusivo objeto de estudo da literatura. Baiano, nascido 

em Salvador em 15 de março de 1911, sua trajetória impressiona. Formando-se em Medicina 

no ano de 1931, não cursaria a carreira, transferindo-se para o Rio de Janeiro, onde iniciaria 

os estudos sistematizados em literatura.   

  Indo assumir função de redator-secretário da revista Seleções da Reader´s Digest, em 

Nova York em 1942, entra em contato na Universidade de Columbia e em outras instituições 

de ensino norte-americanas com renomados professores e pesquisadores daquele país e da 

Europa. Esse período de sua formação seria decisivo para os rumos que tomariam sua crítica e 

historiografia.  

  Em 1952, daria livre curso aos seus métodos com a organização de A Literatura no 

Brasil, uma história da literatura brasileira dividida pelos períodos estilísticos e escrita a 

várias mãos. Após a aposentadoria de Alceu Amoroso Lima, Coutinho assume, em 1963, a 

cátedra interina de Literatura Brasileira na Faculdade de Filosofia da Universidade Federal do 

Rio de Janeiro (UFRJ). Designado posteriormente para dividir o ensino de Letras da Filosofia, 

organiza e funda a Faculdade de Letras daquela instituição. Eleito para a cadeira nº 33 da 

Academia Brasileira de Letras em 17 de abril de 1962, foi recebido em 20 de julho do mesmo 

pelo acadêmico Levi Carneiro.   

  Sua biblioteca particular, formada por mais de 100.000 volumes, foi transformada na 

Oficina Literária Afrânio Coutinho (OLAC), permitindo o acesso a estudantes e ao público 

em geral, permitindo a promoção de debates, conferências e cursos.  Afrânio Coutinho faleceu 

em 2000, após décadas de entrega ao estudo e divulgação da literatura.  

  Sua importância, porém, fica registrada na história da crítica nacional como marco 
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renovador na aquisição da consciência de uma capacitação do estudioso da literatura, para 

além do amadorismo herdado do século XIX. 

 

2.3.1. POR UM NOVO HISTORICISMO 

 

 Dentre as reivindicações de Afrânio Coutinho, está uma nova postura da crítica 

quanto à divisão história literária em períodos de estilo, em detrimento dos fatores sociais ou 

políticos que pudessem orientá-la. Nesse sentido, sua crítica em texto homônimo à Formação 

da Literatura Brasileira, se baseia principalmente em apontar na obra de Antonio Candido 

aquela postura.  

   Cabe entender, porém, de que maneira realmente se caracteriza o Novo Historicismo 

de Afrânio Coutinho. Adotado na concepção d´A Literatura no Brasil, esclarece o próprio 

autor em prefácio:  

Fundado na doutrina estético-literária, e não na histórico-sociológico-

cultural, que constituía a herança de Silvio Romero até então dominante na 
teoria literária brasileira, outro não poderia ser o critério de periodização que 

o estilístico, haurido nos ensinamentos de Wellek, Hatzfeld e em outros 

teóricos da poética contemporânea sobre o problema. (1986, pp. 69-70) 

 

  O trecho revela, portanto, as filiações de Coutinho ao New Criticism, onde buscara 

suas fontes. Em texto de René Wellek, lê-se que “a história da literatura tem diante de si o 

problema [...] de acompanhar a história da literatura como arte, em relativo isolamento de sua 

história social, das biografias dos autores ou da apreciação de obras individuais.” (2003, p. 

347).
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  Afrânio Coutinho fará do Novo Historicismo uma das linhas de frente de sua crítica à 

obra de Antonio Candido. Segundo ele, o método de Candido não é “estético, mas histórico-

sociológico.” Diz ainda que o “sistema” se fundamente em fatores primordialmente sociais, 

como as relações entre autor, obra e público.   

  Segundo ele, Candido se ampara no ponto de vista europeu sobre a literatura 

brasileira, que procura enxergá-la como “colonial” nos períodos estudados. Pretende-se 

aprofundar o conceito de Afrânio Coutinho na segunda parte do trabalho, articulando-o ao de 

americanidade da literatura nacional. 
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3. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

  De acordo com a sugestão da Banca Avaliadora, optou-se por adotar somente os 

objetivos específicos que ora se apresentam, em detrimento dos outros três antes 

apresentados no projeto. Assim, a fundamentação teórica se delimitou ao seu estudo. 

Utilizou-se, porém, referências em fontes que tratam de modo geral a crítica literária 

brasileira e as carreiras de Antonio Candido e Afrânio Coutinho, para que se tenha um 

panorama maior do tema.  

   Para fundamentar o primeiro capítulo do Desenvolvimento, foram consultados os 

ensaios A Paixão Crítica, Forma e História na Crítica Brasileira, de João Alexandre 

Barbosa; A Crítica Literária no Brasil, de Alceu Amoroso Lima; texto homônimo de 

Afrânio Coutinho; e Rodapés, Tratados e Ensaios, a formação da crítica brasileira moderna, 

de Flora Sussekind. A partir dos referidos textos, foi possível encontrar uma história da 

crítica no Brasil, de acordo com o quadro teórico de cada fase, até o surgimento de Antonio 

Candido e Afrânio Coutinho.   

  Como referência para o resumo da trajetória e significado de Antonio Candido, 

encontram-se a coletânea de ensaios Dentro do texto, Dentro da vida: ensaios sobre Antonio 

Candido, organizados  por Maria Angela D´Incao e Eloísa Faria Scarabôtolo; os dois 

números especiais da revista Literatura e Sociedade, da Universidade de São Paulo, 

dedicadas ao estudo do crítico. Tais fontes revelam o amplo alcance de suas ideias no 

contexto crítico brasileiro do século XX, imprimindo um novo método de estudo da 

literatura no país.  

   Reservado ao estudo do conceito de “formação”, estão os ensaios A Formação, os 
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deslocamentos: modos de escrever a história literária brasileira, de Joana Luíza Muylaert de 

Araújo; Os Sete Fôlegos de um Livro e Sobre a Formação da Literatura Brasileira, de 

Roberto Schwarz; Por um historicismo renovado: reflexo e reflexão na história literária, de 

Alfredo Bosi; e Concepção de História Literária na Formação, de Luiz da Costa Lima. Com 

a leitura de ambos, chegou-se à conclusão de que o conceito está ligado à ideia de história 

literária tal como a emprega Antonio Candido em Formação da Literatura Brasileira. 

  Para o resumo da atuação crítica de Afrânio Coutinho, utilizou-se os artigos Percurso 

e Percalços de Afrânio Coutinho na crítica literária brasileira, de Marcelo José da Silva; A 

Lição de Afrânio Coutinho, de Eduardo Portella; e a dissertação Afrânio Coutinho, Crítico e 

Historiador da Literatura Brasileira: uma leitura, de Inês Cardin Bressan. Destes textos se 

depreende a dimensão da importância de Coutinho na mudança do cenário crítico brasileiro, 

que passou dos jornais para a Academia, ganhando com isto rigor metodológico.  

  Com vistas ao estudo do conceito de Novo Historicismo em Afrânio Coutinho, foram 

consultados os artigos Afrânio Coutinho: à luz de uma teoria estética da história da literatura, 

de Flávio Leal; Afrânio Coutinho e a problemática da historiografia literária, de Charles 

Odevan Xavier; além da dissertação de Inês Cardin Bressan citada anteriormente. Encontra-se 

nestes textos o significado do conceito, que se relaciona à proposta de uma nova divisão da 

história literária em períodos de estilo, ao invés dos vínculos que, segundo Coutinho, 

costumam ser estabelecidos entre literatura e meio social neste campo de estudos.  
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4. RESULTADOS OBTIDOS 

 

  A formação da literatura brasileira foi interpretada de modos diversos, conforme a 

orientação crítica de cada movimento literário e tendência teórica. Um “sentimento íntimo”, 

contudo, perpassa toda a historiografia nacional, reclamando sua autonomia. O projeto 

romântico buscou incorporar a Independência política às produções literárias, com o culto ao 

exótico e pitoresco, e negando as influências europeias no trato da forma e do tema.  

  Antonio Candido e Afrânio Coutinho posicionam-se como figuras-chave para a 

compreensão moderna da problemática apontada, pois seguindo a esteira da tradição de José 

Veríssimo, Sílvio Romero e Araripe Jr., atualizam-na metodologicamente. Embora haja 

dissonâncias em suas posturas, não se pode esquecer que são contemporâneos, e assim como 

Antonio Candido recebe influência da Nova Crítica, embora enquadrada na sua crítica 

integradora, Afrânio Coutinho, orientado pelo Novo Historicismo, ao valer-se da 

“obnubilação brasílica” de Araripe Jr., leva em conta o caráter social da literatura brasileira. 

Desse modo, constitui-se em “momento decisivo” para a história da literatura brasileira o 

debate entre os autores. 
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5. CONCLUSÕES 

 

   As obras de Antonio Candido e Afrânio Coutinho guardam diferenças entre si, devido 

às posições de ambos quanto aos métodos da crítica moderna na análise de nossa história 

literária. Enquanto o primeiro guarda ligações com a sociologia, embora estabeleça outro tipo 

de relação entre o fator estético e o social, pautado não no determinismo, mas em fatores 

estruturais de influência recíproca, o segundo rejeita qualquer interdisciplinaridade no trato do 

objeto literário.  

  Na segunda parte do projeto pretende-se aprofundar as pesquisas aqui iniciadas, com a 

sua inserção na análise dos outros objetivos específicos, tais sejam o “sistema” de Antonio 

Candido e “americanidade” em Afrânio Coutinho. Também se fará a apresentação do 

significado atual debate, de acordo com o panorama da crítica contemporânea.
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X X X X X X X X X X   
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X X X X X X X X X X   

3 Apresentação do 

Relatório Parcial 

   X         

4 Elaboração do Relatório 
e Resumo Parcial 

    X X       

5 Elaboração do Relatório 

e Resumo Final 

         X X  

6 Preparação da 

Apresentação Final para 

o Congresso 

            X 

 


