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INTRODUÇÃO: 

O presente trabalho tem por objetivo analisar como o nacionalismo e o ocidentalismo se articulam 

em duas obras de Antonio Candido, a Formação da Literatura Brasileira (1959) e Parceiros do Rio Bonito, 

tese de doutoramento em sociologia defendida em 1954. A hipótese do projeto é que Antonio Candido 

faz parte de uma tradição intelectual progressista que defende a nacionalização das elites e a 

ocidentalização das massas. 

Para entender melhor o que seria essa noção de nacionalização e ocidentalização, é preciso 

explanar o que Melo (2020a) denomina de “arco nacional-ocidental”. A lógica nacional-ocidentalista parte 

da ideia de que o progresso e a modernização do Brasil se dariam e só seria possível, a partir da 

modificação, apagamento ou integração da cultura do povo não-ocidental (indígenas, negros, sertanejos 

e caipiras) aos padrões ocidentais, uma vez que o modo de viver desses povos seria um atraso para o 

país. Portanto, ocidentalizar, dentro da tradição intelectual progressista (uma das possibilidades 

possíveis presente no arco discursivo nacional-ocidental) seria “resgatar” tais povos e integrá-los aos 

padrões ocidentais para progredirem rumo a uma civilização pautada nas ideias iluministas. Nas 

palavras de Melo (2020a, p.24), “um conjunto de obstáculos gerado pela presença não ocidental 

precisaria ser removido, suavizado, diluído ou domesticado para a nação se modernizar”. 

A elite, por outro lado, precisaria ser nacionalizada, ou seja, fincar o letrado no chão da realidade 

brasileira para viabilizar o projeto de transformar o Brasil numa nação. Não são, portanto, movimentos 

opostos, mas sim de encontro, juntando polos antagônicos da sociedade: ao mesmo tempo que você 

filia à tradição ocidental, há o desejo por marcar a singularidade nacional, buscando se diferenciar do 

centro de poder ocidental. Nesse sentido, o ocidentalismo e o nacionalismo seriam faces da mesma 

moeda. O sentimento de pertencimento à Europa, essa busca por um retorno (integrando o povo ao 

ocidente) é acompanhado por uma busca do intelectual elitizado pela singularidade nacional para se 

diferenciar da ex-metrópole. Esse é o elo que liga obras tão díspares, e redigidas simultaneamente, 

como Os parceiros do Rio Bonito e Formação da literatura brasileira. Se em Os parceiros do Rio Bonito 

(PRB), Candido está preocupado com a melhor maneira de integrar o caipira à modernidade, 

defendendo a reforma agrária; em Formação da literatura brasileira (FLB), Candido está convencendo o 

leitor/interlocutor sofisticado a dar uma chance à literatura brasileira. 

Portanto, dizer que Antônio Candido fazia parte dessa tradição intelectual progressista, junto a 

outros intelectuais brasileiros, também considerados transgressores, é dizer que apesar de interceder 

pelos escravizados (Gilberto Freyre, Monteiro Lobado), sertanejos (Euclides da Cunha, Graciliano 

Ramos) e caipiras (Antonio Candido) -para citar alguns interpretes-, essa elite intelectual navegou por 
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esse arco e operou dentro de uma lógica de colonialidade, ou seja de hierarquização e subalternização 

de culturas não ocidentais ao criar projeto de nação-ocidental que negava certas formas de viver.  

É importante salientar que o arco nacional-ocidental gera narrativas múltiplas, conflitantes e até 

antagônicas, não devendo ser visto como um conjunto de doutrinas e ideias homogêneas, em que se 

atua um grupo social específico na busca consciente de dominar povos não ocidentais (Melo, 2020). 

Além disso, a crítica dos “pressupostos eurocêntricos contidas no pensamento progressista brasileiro 

deve sobretudo desnudar lógicas implícitas nessas práticas intelectuais. Não podemos exigir outro 

posicionamento de autores cujo horizonte intransponível era o nacional- ocidentalismo e suas 

possibilidades” (MELO, 2020a, p. 37). Pensando nisso, o que este trabalho pretende fazer com Antonio 

Candido, sem ignorar a importância do autor e sua longa e influente trajetória política e acadêmica, é 

estudar de que maneira o nacionalismo e o ocidentalismo articulam em sua obra, procurando evidenciar 

o nexo entre essas duas ações num projeto nacional-ocidental. 

METODOLOGIA: 

Usaremos como arcabouço teórico-metodológico de nossa pesquisa, algumas noções da 

chamada Escola de História Intelectual de Cambridge. O contextualismo linguístico da Escola de 

Cambridge toma como pressuposto a concepção de linguagem da filosofia analítica. Para o Ludwig 

Wittgenstein das Investigações filosóficas, a linguagem, longe de ser apenas um meio de descrição e 

imaginação do mundo, seria uma ferramenta usada pelas pessoas para agirem no mundo e construírem 

suas formas de vida.  Em sua teoria, Austin sublinha a diferença entre o ato locucionário - que não passa 

do conteúdo proposicional da fala, isto é, o ato de dizer a frase- e o ato ilocucionário, aquele que exerce 

impacto sobre o mundo e as outras pessoas. O ato ilocucionário só pode ser gerado a partir de um ato 

locucionário adicionado a seu contexto. 

 

Quentin Skinner se utiliza dessa moldura filosófica para propor um novo modo de estudar história 

intelectual. Um texto de um determinado autor pertencente a uma tradição do pensamento político 

cumpriria a função do ato locucionário, o que quer dizer que só conseguiríamos compreender o sentido 

do texto quando nos tornarmos capazes de recuperar o contexto linguístico no qual está inserida a obra 

e, desse modo, saber o que tipo de ato ilocucionário o texto performa naquele contexto. Contra quem o 

autor escreve a sua obra? Com quem o autor se alinha ao publicar o seu texto? Que tipo de convenções 

linguísticas e vocabulário político se utiliza para construir seu argumento e que tipo de protocolos 

linguísticos e léxicos o autor explicita ou implicitamente rejeita? Para responder a essas perguntas, é 

fundamental reconstruir o campo discursivo da obra. É o que faremos com as duas obras de Antonio 

Candido: reconstruiremos minimamente o contexto linguístico em torno do debate da eugenia e 

procuraremos avaliar como sua obra intervém nesse debate.  

RESULTADOS E DISCUSSÃO: 
     Os Parceiros do Rio Bonito  

A pesquisa de doutoramento de Antonio Candido que deu origem ao livro Os Parceiros do Rio 

Bonito parte de suas visitas feitas ao interior de São Paulo realizadas entre 1947 e 1954, especificamente 

em um agrupamento rural do município de Bofete, antigo Rio Bonito. A tese do autor tem como objetivo 

descrever a cultura caipira e analisar os efeitos causados pela urbanização.  

O estudo de Candido denuncia uma situação de seminomadismo e ocupação primitiva da terra, 

o que para o autor não se justifica mais atualmente uma vez que existem tecnologias e possibilidades 

de distribuir melhor os bens. Com isso, apela para que, por meio de seu estudo, possa ser possível 
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pensar em soluções que limpem “o horizonte carregado do homem rústico”. De acordo com o autor, os 

elementos da cultura caipira não são suficientes para garantir sua integração à nova ordem das coisas. 

Por fim, conclui que a situação estudada leva a pensar no problema da reforma agrária. 

Apesar do autor apontar formas de resistência cultural, estas não aparecem como uma opção 

interessante para o caipira lidar com a crise. Como bem destaca Jackson (2018), Candido em nenhum 

momento defende o retorno do caipira à sua vida tradicional, pelo contrário, o que é proposto é a inclusão 

do povo rústico no processo de urbanização, retirando do caipira outras possibilidades de ação política 

autônoma. O sociólogo expõe (em diversos momentos de seu texto) a hierarquização que emprega 

quando trata da cultura caipira e urbana. Para o autor há gradações entre os “tipos extremos” (se 

referindo aos agrupamentos rurais e aos centros urbanos) ao longo da qual se encontram estágios 

progressivos de civilização. Ou seja, regressista seria manter as formas tradicionais de cultura caipira, 

progressista seria incorporar a urbanizada.  

Na obra Os parceiros do Rio Bonito, temos presente tanto a lógica nacionalista quanto a 

ocidentalista se articulando. O sociolólogo estende a mão para o pobre caipira, buscando resgatá-lo, 

num gesto que é também para apontar aos seus colegas intelectuais (prováveis leitores de sua obra) a 

situação miserável vivida pelo povo rural. O autor descreve a “realidade humana” do caipira enquanto 

um problema social, em defesa da reforma agrária e denúncia da fome, a fim de gerar uma consciência 

cívica em seus leitores da classe política e intelectual. Candido compadece com a situação de penúria 

dessa “população rala e fluida” e propõe um projeto modernizador. E como se dá propriamente esse 

projeto nacional-ocidentalista em PRB? 

 A proposta política do sociólogo é clara: a reforma agrária como solução da crise serviria como 

função estabilizadora da posse da terra, evitando o seminomadismo e isolamento do caipira. Assim, o 

caipira melhoraria sua alimentação e seu desenvolvimento mental e social. A reforma agraria 

possibilitaria seu ingresso a um mundo mais civilizado, uma vez que elementos como a sociabilidade 

(tão cara ao autor), alimentação e um ritmo de trabalho mais regrado estariam mais de acordo com uma 

vida urbanizada, integrando-o “compensadoramente num sistema mais largo de relações, no plano da 

vida municipal” (CANDIDO, 2010, p.254). Além disso, contribuiria para a economia do país, já que a 

terra voltada para agricultura não mais seria tratada com técnicas primitivas e nem com o latifúndio 

improdutivo. No entanto, tal movimento progressista nega o modo de vida do caipira, que se ampara 

ecologicamente no meio imediato e socialmente nas relações de vizinhança, traços tradicionais 

adquiridos das culturas indígenas. Tal ajustamento mínimo do ponto vista biológico e social não é visto 

com bons olhos pelo sociólogo, que além de tudo representa um atraso para o país. 

 

Formação da Literatura Brasileira 

A FLB, redigida de 1945 a 1957, descreve a formação do sistema literário e sugere que foi por 

meio da literatura que os brasileiros tomaram consciência da sua existência social. Para Antônio 

Candido, não existe literatura sem um sistema literário, definido como um “sistema articulado” 

caracterizado pela “interação dinâmica” do triangulo autor, obra, público. O autor localiza sua origem em 

meados do século XVIII tendo sua formação completa em meados do século XIX, correspondendo os 

períodos do arcadismo e romantismo e à passagem do país de colônia para nação. 

Sobre o arcadismo, o autor revela sua importância ao mostrar que foi nessa fase que a literatura 

do ocidente se fincou no Brasil, pois graças aos seus padrões universais é que foi permitido “articular a 

nossa atividade literária com o sistema expressivo da civilização a que pertencemos, e dentro da qual 

fomos definindo lentamente a nossa originalidade” (CANDIDO, 1997, p.19). Já no romantismo, a tarefa 

foi a de definir uma literatura nacional, constituindo um aspecto do movimento de independência: 
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“Afirmar a autonomia no setor literário significava cortar mais um laço com a mae-patria” (CANDIDO, 

1997, p. 312). 

Longe de ser um processo natural, o autor nos revela que a incorporação da literatura, tratou na 

verdade, de uma política de imposição da cultura erudita europeia pelas agremiações literárias em 

detrimento de manifestações de cunho popular, que teve que disputar espaço com essas outras 

manifestações já existentes aqui e vistas como ameaçadoras: “Há mesmo vários exemplos de 

coexistencia das duas culturas em certas comemorações, revelando a concorrencia e a necessidade de 

consolidar a de tipo erudito e europeu.” (CANDIDO, 1997, p.79). Não só a do tipo europeu venceu tal 

disputa contra as manifestações populares como ainda elegeu o “índio” como tema literário por meio do 

indianismo, que junto com regionalismo formou  o cardápio exótico brasileiro para o homem urbano. 

Logo no prefacio de sua obra FLB, Candido busca convencer o leitor a se interessar pela literatura 

nacional, ainda que seja insuficientemente boa: “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, 1997, p.11). Então, apesar de estarmos fadados 

a depender de outras literaturas “para receber cultura”, não podemos menosprezar a nossa própria, pois 

é conhecendo nossas obras que formaríamos nossa “sensibilidade e visão do mundo”. Ao adentrar a 

obra é possível entender que mais do que experimentar as mais altas “emoções literárias”, para Candido, 

o que mais importa é a mensagem que ela tem a revelar.  O romance descrevia lugares, cenas, fatos e 

costumes brasileiros, recurso esse mais para um projeto nacionalista do que meramente estético. 

A importância do romance, portanto, estaria mais como “instrumento de interpretação social do 

que como realização artística de alto nível. Este alto nível, poucas vezes atingido; aquela interpretação, 

levada a efeito com vigor e eficácia equivalentes aos dos estudos históricos e sociais.  (CANDIDO, 1997, 

p.432)”. O escritor, consciente do seu papel de construir uma nação considerava suas obras como 

contribuição ao progresso. Desse modo, como bem aponta Melo (2020b) em seu artigo “A formação 

como nacional-ocidentalização”, o desejo de criar uma literatura era não só para expressar a jovem 

nação, mas que ajudasse a forjá-la. A história da ficção “Brasil” é literalmente  escrita em diversas obras 

literárias que foi construindo uma nação. 

 

CONCLUSÕES: 

         Em PRB Candido busca ocidentalizar o caipira ao negar a permanência de sua cultura tradicional 

de vida, que seria uma atraso para o progresso da nação e incorporá-lo a modernidade por meio da 

reforma agraria. Mas também nacionalizar o leitor/interlocutor apresentando a questão da crise vivida 

pelo caipira como problema social, assim se alinhando com autores que escreveram ensaios de 

interpretação do país. Sua obra, portanto, apresenta a recuperação do ensaísmo ao sugerir, de acordo 

com Jackson (2018), uma interpretação de nossa formação social. 

 

      Se olharmos de perto, FLB e PRB não são obras tão distintas assim, pois ambas tratam da formação 

social do Brasil – formação no sentido que Melo (2020b) disserta em seu artigo “A formação como 

nacional-ocidentalização”, como construção de uma nação, mas não qualquer nação, uma de cultura 

“válida”, ou seja, pertencente à cultura ocidental, mas com certa singularidade nacional que a 

diferenciasse. Tal “formação” englobaria uma serie de subalternizações e hierarquizações de culturas 

tidas como inferiores e que precisariam ser apagadas (como foram e seguem sendo) para evitar o atraso 

do país, no caso de PRB, o modo de vida do caipira. 
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