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RESUMO 

RODRIGUES, Joana de Fátima. Nas páginas do jornal. Ángel Rama e Antonio Candido: 

críticos literários na imprensa. 2011. Tese (Doutorado em Letras – Literatura Brasileira) – 

Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 

2011. 

 

A proposta desta tese é cotejar as produções de Ángel Rama, em Marcha, no ano de 

1960, e de Antonio Candido na Folha da Manhã, de 1943 a 1945. O resultado traz à luz 

dois críticos militantes ligados por um interesse comum: a literatura. Interessa mostrar 

como cada um atuou na imprensa ao tratar de temas do universo literário. E apreender de 

que forma este exercício semanal trouxe contribuições para a produção ensaística de 

ambos. 

Palavras-chave: Ángel Rama; Antonio Candido; “Literarias” (Marcha); “Notas de Crítica 

Literária” (Folha da Manhã); crítica literária; imprensa; ensaio. 
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ABSTRACT 

 

This thesis is aimed at comparing the work done by Ángel Rama, in Marcha, in 

1960, and Antonio Candido, in Folha da Manhã, from 1943 to 1945. The results bring to 

light two militant critics connected by a common interest: Literature.  We want to show 

how each approached the literary universe themes in their press columns and also get to 

understand how this weekly exercise in the press contributed to the development of their 

essayist work. 

 

Keywords: Ángel Rama; Antonio Candido; “Literarias” (Marcha); “Notas de Crítica 

Literária” (Folha da Manhã); literary criticism; press; essay.  
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INTRODUÇÃO 

 
Um caso de congenialidade intelectual 

 
Os críticos Ángel Rama e Antonio Candido mantiveram um circuito de 

retroalimentação intelectual intensivo desde que começaram a travar um diálogo ao se 

conhecerem no verão de 1960, na cidade de Montevidéu. Esta afirmação do professor e 

crítico uruguaio Pablo Rocca, um dos estudiosos da obra de Rama, aponta para um 

processo profícuo e de grande envergadura cultural. Um processo que se manteve entre os 

dois críticos, justamente a partir de um encontro inicial, ocorrido na ocasião da ida de 

Candido à capital uruguaia para ministrar um curso sobre literatura brasileira na 

Universidad de la República. 

A partir dessa aproximação, Candido recebeu de pronto, por parte de Rama, a 

declaração de que estava disposto a dar prosseguimento ao que, segundo ele, consistiria na 

tarefa principal dos intelectuais latino-americanos daquele tempo: a de “se conhecerem e 

trocarem experiências.” 1 

Em seguida, Candido concede uma rápida entrevista a Ángel Rama, que era então o 

crítico de literatura do semanário Marcha. O assunto da conversa entre os dois resultou em 

uma pequena reportagem publicada dias após a visita de Candido, em fevereiro daquele 

ano, e, como o título anunciava, “La nueva critica brasileña”, oferecia aos leitores uma 

novidade ancorada na figura central do entrevistado, o crítico brasileiro Antonio Candido 

de Mello e Souza. A boa-nova se referia aos rumos que a crítica literária brasileira estava 

assumindo na medida em que críticos contemporâneos divergiam de correntes de antigos 

representantes, tais como Sílvio Romero, José Veríssimo, Afrânio Coutinho e Álvaro Lins; 

vertentes, estas, voltadas ao impressionismo e à história literária entre outros aspectos. Tais 

caminhos desta nova vertente da crítica brasileira vinham anunciados e analisados na 

recém-publicada Formação da Literatura Brasileira, obra fundadora de Candido. 

A partir de então, Ángel Rama e Antonio Candido iniciaram um processo de 

intercâmbios que abarcou uma variada gama de questões teóricas. Assim que toma 

                                                 
1 CANDIDO, Antonio. Conhecer, Conviver, Integrar: Anotações muito pessoais. Revista de Crítica 
Literária Latinoamericana , Lima-Hanover, ano 25, n. 50, p. 263-265, 1999. 
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conhecimento da proposta de Antonio Candido em Formação da Literatura Brasileira, o 

crítico uruguaio adere a determinadas questões propostas pelo brasileiro; as ideias do 

crítico brasileiro ganhariam eco nas reflexões e estudos formulados nos ensaios de Rama 

que surgiriam dali em diante. Uma destas questões centrais foi o conceito de “sistema 

literário” cunhado por Candido, o qual Rama irá, de imediato, absorver e incorporar como 

discussão em seus ensaios. Mais: a parceria intelectual entre os dois prosseguiu permeada 

por uma frequência elevada, como assinalou Gonzalo Aguiar, e veio resultar em um 

conjunto de ações que ultrapassaram o âmbito dos textos. É dessa forma que Rocca os 

reconhece: 

 
Un circuito donde uno y otro toman en préstamo las ideas que se amplían, 
se proyectan, van y viene, retroalimentan cada una de las obras críticas, 
se expanden en busca de un proyecto que no admite un anclaje en lo 
propiamente cultural, sino que es indisociable de lo político como macro 
texto, en el que se encastra, finalmente, lo educativo y lo institucional.2  

 

Desse circuito, para citar alguns de seus resultados de grande êxito, consta a 

participação de Rama nos eventos culturais promovidos pela Universidade de São Paulo 

(USP) e Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), ambos organizados por Candido 

nas décadas de 70 e 80, assim como as tarefas conjuntas, tanto de criação como de 

elaboração frente à ousada empreitada cultural que foi a coleção Biblioteca Ayacucho, na 

Venezuela. Entre um elenco bastante expressivo de realizações, o circuito Candido-Rama 

esteve muito centrado na prioridade de imprimir novas visões para os estudos literários no 

tocante à literatura latino-americana. Está justamente na atuação de Rama como crítico 

literário um dos pontos positivos para os novos rumos que a literatura brasileira passou a 

alcançar, a partir da década de 60, no cenário latino-americano. Quando, ao conhecê-la 

mais de perto, o uruguaio tratou de divulgá-la e analisá-la.  

Durante os 23 anos que este circuito se manteve vivo, usando um termo tão caro a 

Antonio Candido, foi perpassado por laços estreitos e fraternos de uma amizade singular, e 

de absoluto reconhecimento intelectual, cuja interrupção veio apenas com a morte de 

Ángel Rama, em novembro de 1983. Basta conferir a produção epistolar de ambos (ainda 

inédita) e a dedicatória de Rama― “A Antonio Candido, en Brasil y a José Luis Martínez, 

en México” ― da obra La novela en América Latina ― para um robusto volume de 520 

páginas, publicado em 1982, e cuja temática da obra era inteiramente dedicada ao que de 
                                                 
2 ROCCA, Pablo. Ángel Rama, Emir Rodríguez Monegal y el Brasil: dos caras de un proyecto 
latinoamericano. Montevideo: Ediciones de la Banda Oriental, 2006, p. 250. 
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novo a América Latina nos dava em seus romances. Ali, no prólogo da publicação, 

Candido vem citado: 

 

Además, Sanín Cano y Sílvio Romero y Alfonso Reyes y Henríquez 
Ureña, cabales maestros de la crítica, son parte indispensable de ese 
esfuerzo en que todavía estamos: la edificación de la literatura, tal como 
ha entendido lúcidamente Antonio Candido en sus ensayos, como un 
sistema que religa plurales fuentes culturales.3 

 
Esta profícua relação entre Ángel Rama e Antonio Candido deixou outra marca 

comum entre os dois: a crítica de jornal. Em épocas distintas, em países e idiomas 

diferentes, ambos se dedicaram, em espaços fixos de um jornal, à crítica de literatura. 

Antonio Candido depois de passar pelas páginas da revista Clima assumiu na condição de 

crítico titular, a coluna de pé de página batizada de “Notas de Crítica Literária”, na Folha 

da Manhã, e, posteriormente, no Diário de S. Paulo, em um período que, salvo alguns 

intervalos, prosseguiu de 1941 a 1947. Ángel Rama, da mesma forma, passou por revistas 

culturais, estreou, em 1945, no jornal Acción, ao assumir uma coluna sobre lançamentos de 

livros e principalmente crítica de teatro e seguiu até o fechamento de Marcha, em 1974, 

pela ditadura militar chefiada por Juan María Bordaberry. Rama, porém, prosseguiu 

colaborando como crítico em outros periódicos fora do Uruguai, onde passou a viver como 

exilado devido às ações da ditadura uruguaia.  

No exercício contínuo de produzir um texto semanal para um periódico, Candido e 

Rama tiveram no jornalismo um espaço privilegiado e legítimo para se formarem e se 

exercitarem como sujeitos críticos. Pois foi na imprensa o lugar em que eles, como aponta 

Perrone-Moisés, nortearam sua própria escrita na condição de escritores-críticos que, 

assim, representam. Partidários desta mesma plataforma, os dois críticos, na tarefa de 

mediação que coube a cada um junto aos seus respectivos leitores, mantiveram-se 

comprometidos com a informação, e, portanto, puderam levar o que de novo a literatura 

traz, faz, e irradia. Além de promover questionamentos e discussões sobre as suas 

experiências estéticas, os dois críticos, igualmente, promoveram o enriquecimento do 

debate de ideias, na medida em que ambos reconheceram na literatura uma expressão 

artística articulada à sociedade e a um tempo histórico. Também como críticos de jornal, 

portanto, como formadores de opinião, puderam avaliar cuidadosamente as obras literárias 

                                                 
3 RAMA, Ángel. La novela en América Latina Panorama 1920-1960. Colômbia: Instituto Colombiano de 
Cultura; Procultura S.A, 1982, p. 16. 
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de um tempo presente e, da mesma forma, de um tempo passado e com isso orientar a 

formação do leitor. 

Perpassando a atuação destes dois críticos de convicções socialistas e arraigados 

nos princípios do marxismo, esteve a presença constante da militância. Intelectuais 

comprometidos com seu tempo e com sua função junto à sociedade, Candido e Rama se 

mostraram empenhados com a literatura e as causas políticas e ideológicas que teceram 

muitas das trajetórias de escritores estreantes e consagrados.  

Uma leitura transversal da vasta produção jornalística de ambos os críticos sugere 

um universo extremamente rico e aberto a possibilidades inúmeras de estudos temáticos, 

sob ângulos que permitem tanto aos estudos literários, como à Sociologia, à Antropologia, 

à História Social, ao Jornalismo ou aos Estudos Culturais, uma profusão de temas e 

sugestões. Diante de tamanha diversidade e consequente dificuldade de abordagem, 

optamos por recorrer a um corpus limitado: as colunas de Notas de Crítica Literária, de 

Antonio Candido, para o jornal Folha da Manhã, no período de 1943 a 1945, e, no caso de 

Ángel Rama, a escolha recaiu no ano de 1960, quando o crítico uruguaio retorna ao 

semanário Marcha após uma temporada nos anos 40 e inicia outro período como crítico de 

literatura e também diretor das páginas de Literarias.  

Para tanto, contamos com o corpus da Folha da Manhã, atualmente disponível no 

espaço da web por conta das comemorações da empresa Folha de S. Paulo, mas que, na 

época das pesquisas estava restrito aos arquivos do jornal paulistano. Já para o semanário 

Marcha, foram necessárias muitas consultas in loco nas dependências da Universidad de la 

República, na cidade de Montevidéu, onde estavam arquivadas de forma bastante precária 

as edições do jornal. Tais consultas resultaram de uma temporada na capital uruguaia, no 

ano de 2008. Lá, sob a orientação local do professor Pablo Rocca, pude pesquisar, 

entrevistar e consultar as publicações do periódico, cujas cópias tiveram de ser 

fotografadas devido à ausência de cópias digitais.  

 Também compõem os apêndices deste trabalho uma entrevista realizada com o 

professor Antonio Candido, assim como a transcrição de uma fala de Candido, resultado de 

um pronunciamento, durante um encontro com os alunos de pós-graduação, em curso 

ministrado pelo professor Joaquim Alves de Aguiar, nas dependências da FFLCH. Na 

ocasião, o tema escolhido por Candido foi a sua formação crítica. Várias entrevistas foram 

realizadas no Uruguai junto a pessoas que fizeram parte da trajetória intelectual de Ángel 

Rama: Hugo Achugar, Tomás De Mattos, Juan Fló, Carina Blixen, entre outros. No 
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entanto, a opção ficou em deixar no apêndice apenas a entrevista com Pablo Rocca. Por 

isso, as conversas com Lilia Rama, irmã caçula do crítico uruguaio, e com escritor e 

jornalista Carlos Maggi, um dos amigos da juventude de Rama, além de um depoimento, 

enviado por correio eletrônico, do escritor Mario Benedetti, de quem Rama foi 

companheiro em Marcha, não constam dos Anexos. 

Processadas as leituras e releituras, nos deparamos com um conjunto de textos 

marcadamente distintos. Produzidos em diferentes contextos, tais textos, de imediato, 

recebem do olhar do leitor uma clara advertência em se tratando de estilo, advertência do 

professor Antonio Candido: “Eu fui mais analítico; Rama mais ensaísta”. 

O crítico uruguaio, mais preso à tradição europeia, usa e abusa das incursões 

ensaísticas, contando com a adesão do semanário que lhe cede todo o espaço que requer 

um ensaio de nove a dez páginas. Candido não conta com o mesmo privilégio de um 

espaço dado à flexibilidade de tamanho e se mantém nas “cinco a seis laudas 

datilografadas a 32 linhas e 70 toques”, com um texto que manterá sua marca primeira, a 

clareza de ideias e de linguagem. Privilegiados, ambos atuaram em épocas de fartura de 

talentos. Rama, com a chegada dos escritores do boom, entre eles, o novato Gabriel García 

Márquez; Candido com as “novidades” da época: Carlos Drummond de Andrade, Murilo 

Mendes, Jorge Amado, José Lins do Rego, Clarice Lispector, Lêdo Ivo, Graciliano Ramos.  

Afora as diferenças e pontos de contato que veremos com maior detalhamento, há 

nos textos jornalísticos destes dois críticos um elemento comum fortemente evidenciado: a 

militância literária. Igualmente empenhados com a ética, a verdade, ambos mantêm, entre 

outros traços relevantes, um compromisso com aquele que foi um projeto maior para os 

dois, a Literatura. Figuras formadoras na história crítica da literatura latino-americana, 

Ángel Rama e Antonio Candido se constituíram em críticos de fundamental importância 

para as literaturas do Brasil e da América Latina; os dois confirmaram no jornalismo uma 

consanguinidade intelectual. E, ao que veremos nas próximas páginas, cumpriram à risca o 

compromisso de “se conhecerem e trocarem experiências”.   
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Delimitações  

 

Para se chegar a um delineio de retrato de Ángel Rama e Antonio Candido como 

críticos de jornal, frente à dificuldade e diversidade presentes no corpus de ambos, 

recorremos a alguns eixos temáticos. Significa dizer que está longe destas intervenções 

darem conta da diversidade que se mostra nos textos. Ficou, igualmente, fora de nosso 

propósito, neste trabalho, questões relativas à obra não jornalística, portanto, teórica 

ensaística, fosse de Antonio Candido ou de Ángel Rama.  

Coube-nos, por isso, um olhar imbricado entre o jornalismo e a literatura para tecer 

considerações sobre esta faceta ainda pouco visitada por estudos acadêmicos, e que, de 

certa forma, se apresenta de forma inédita neste trabalho.  

Assim a tese está estruturada em quatro partes, traz à baila no primeiro capítulo um  

percurso dos críticos. Esta arqueologia, que contempla as atuações na imprensa de ambos, 

justifica a apresentação de maneira mais alentada e nutrida. 

Já para iniciar o segundo capítulo, destinado a Antonio Candido, a respeito de sua 

atuação como crítico titular da Folha da Manhã, optamos em discutir, primeiramente, e de 

forma concisa, as relações entre jornalismo e literatura, crítica literária e jornalismo. 

Afinal, é da imprensa o lugar que estes dois críticos constituem suas plataformas e 

efetivam o discurso crítico. Na sequência serão analisadas algumas das colunas semanais 

de Candido mediante outro recorte mais incisivo e respeitando os eixos temáticos que 

tratam da metacrítica de Candido, da recepção aos escritores estreantes brasileiros e dos já 

consagrados, dos autores estrangeiros, assim como a atuação do crítico como um 

intelectual de seu tempo, segundo palavras de Edward Said.  

No terceiro capítulo, couberam as leituras e reflexões para o Ángel Rama crítico de 

literatura do semanário uruguaio Marcha, periódico que trouxe um avanço para o fazer 

jornalístico e para a imprensa uruguaia, constituindo-se em um marco jornalístico de 

difusão cultural. De traços muito particulares, o semanário foi o escolhido como o segundo 

recorte de corpus deste trabalho. E mediante o ano de 1960, uma data emblemática para a 

cultura latino-americana, em particular, pois traz os ecos imediatos do acontecimento 

histórico da maior importância para o mundo e em particular para a América Latina, a 
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Revolução cubana. Da mesma forma, foram escolhidos textos mais significativos de Rama 

sob o recorte de eixos temáticos similares aos usados para o corpus sobre Candido.   

Como quarta etapa, e não necessariamente como um capítulo, seguem as 

conclusões desta proposta. Diante do circuito de que fala Rocca, em que onde um termina 

o outro prossegue, referência ao cruzamento das trajetórias de Candido e Rama, não 

causará surpresas ao constatarmos muitos pontos de comum acordo desses dois críticos de 

jornal, especialmente no tocante à conduta delineada por suas posições política e 

ideológica e na maneira de entender a Literatura como uma expressão artística, estética e 

articulada às questões sociais e à História. 
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CAPÍTULO 1 – ANTONIO CANDIDO: PRÁTICAS DE VIDA, ANOTAÇÕES E 

TRAJETÓRIAS NA IMPRENSA 

 

 

1.1 Leituras e anotações 

 

1.1.1 Antonio Candido de Mello e Souza (24 ago. 1918) 

 
A história de Antonio Candido constitui-se em um tecer de fios que, em contínuo 

diálogo, personalizou um homem ímpar em sua multiplicidade. É nesse tecido em que se 

entremeiam o crítico militante, o professor, o pensador, o político, o cidadão e o intelectual 

que a Literatura sempre se faz presente. No entanto, coube à prática de leitura a 

responsabilidade para que Antonio Candido se achegasse ao mundo das Letras: “Fui um 

devorador indiscriminado de livros desde os nove anos até depois dos sessenta, e creio que 

com isso acumulei muita informação, inclusive porque sempre fui leitor de compêndios, 

dicionários e enciclopédias.” 4 

Ainda muito garoto, entre as primeiras leituras − “[...] aquelas que causam um 

deslumbramento de iniciação que nunca mais acontece” − estavam livros de histórias, 

aqueles exemplares, “[Os] da Biblioteca Infantil, por exemplo, dirigida por Arnaldo 

Barreto. Ou algum de Monteiro Lobato ainda não alterado pela mania didática que o 

acometeu mais tarde e, por vezes, tirou muito da poesia encantadora das versões iniciais de 

Narizinho arrebitado ou O saci”.  

Somados a algumas obras de Lobato, outros títulos da condessa de Ségur também 

faziam parte da atividade leitora, como acentuou o próprio Antonio Candido. [Lia também] 

“o medíocre, mas utilíssimo Tesouro da juventude, que manuseei anos a fio a partir dos 

nove anos. Mas também romances históricos brasileiros, que estavam em moda nos anos 

                                                 
4 CANDIDO, Antonio. Perfil Antonio Candido. Os vários mundos de um humanista [Entrevistadores: 
Gilberto Velho e Yonne Leite]. Ciência Hoje, Rio de Janeiro (RJ), v. 16, n. 91, p. 40, jun. 1993. Disponível 
em: <http://www.canalciencia.ibict.br>. Acesso em: 7 maio 2009. 
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vinte, como os de Paulo Setúbal; ou as narrativas patrioteiras de Gustavo Barroso. 

Coroando tudo, Os três mosqueteiros e seguintes, que li aos 10 anos sem entender muita 

coisa.” 5 

O fato de ter nascido no clã Mello e Souza deu a Antonio Candido uma formação 

no mínimo singular, garantindo-lhe uma vigorosa biblioteca em duplicidade antes mesmo 

de nascer. Prova da saudável situação cultural e econômica das famílias paterna e materna, 

as bibliotecas tinham, naquela região da Mogiana, uma função pouco comum nas cidades 

brasileiras, a de rivais dos bailes, como observou Souza Andrade, ao comentar que manter 

uma significativa coleção de livros em casa era “uma espécie de sociabilidade da província 

sofisticada.” 6 

Embora tenha nascido no Rio de Janeiro, foi durante a infância mineira, primeiro na 

cidade de Cássia e depois em Poços de Caldas, que o mais velho dos três filhos do casal 

Tolentino Mello e Souza teve convivência intensiva com a leitura. Muito dessa 

convivência deveu-se ao pai, Aristides de Mello e Souza, médico, que, além da literatura 

específica sobre sua profissão, tinha especial interesse em temas de filosofia, história e 

literatura. “E de uma mãe que teve apenas a instrução sumária dos colégios de freiras 

daquele tempo, mas era muito inteligente e culta.”7. 

 Leituras e livros foram presenças constantes na tradicional família de Candido, que 

teve figuras como o Conselheiro Tolentino, o bisavô materno, protagonista de Um 

funcionário da Monarquia: um ensaio sobre o segundo escalão, um de seus mais recentes 

livros, publicado em 2002. 

As condições financeiras favoráveis, no entanto, não desviaram as intenções de sua 

mãe, Clarisse Tolentino, “absorvente e super protetora”, que, seguindo o costume da 

época, preferiu encarregar-se da iniciação letrada de Antonio Candido, ao assumir a 

alfabetização, as noções de matemática, geografia, história e francês em casa durante os 

dez primeiros anos de vida do filho. À matriarca que havia estudado em um internato no 

bairro da Tijuca, no Rio de Janeiro, igualmente cabia as seções de leituras, porém com uma 

condição definida, ela escolhera ler as histórias de fadas para os filhos. 
                                                 
5 CANDIDO, Antonio. O livro que fez a cabeça de Antonio Candido. Teoria & Debate, n. 32, jul./set. 1996. 
Disponível em: < http://www2.fpa.org.br>. Acesso em: 15 jan. 2010. 
6 ANDRADE, Fábio de Souza. Antonio Candido: o “sentimento de dialética”. Caderno de Leitura, São 
Paulo (SP), n. 3, p. 73, mar./abr. 2006.  
7 CANDIDO, Antonio. Perfil Antonio Candido. Os vários mundos de um humanista [Entrevistadores: 
Gilberto Velho e Yonne Leite]. Ciência Hoje, Rio de Janeiro (RJ), v. 16, n. 91, p. 40, jun. 1993. Disponível 
em: <http://www.canalciencia.ibict.br>. Acesso em: 13 ab. 2009. 
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Já a participação do pai vinha sob a forma de um convite para colorir ou recortar 

algumas figuras históricas que povoavam as extensas coleções de Larousse universal e do 

Tesouro da juventude. Atividade que se alternava com as leituras em voz alta de obras 

como D. João VI no Brasil, de Oliveira Lima, Os sertões, de Euclides da Cunha, e a 

História da guerra do Paraguai, de Emilio Carlos Jourdan. “Quer dizer, meu pai cuidava 

da inteligência, da reflexão, minha mãe da imaginação.”8 

No entanto, a frequência regular da escola, com exceção de um curto período de 

quase três meses, só ocorreu quando da volta da família da França. Lá os Mello e Souza 

ficaram por um ano – do fim de 1928 até o fim de 1929 – quando então se mudaram para 

Poços de Caldas e Antonio Candido ingressou no quinto ano do curso primário.   

Cumprida essa etapa do ensino fundamental do garoto, veio a passagem para o 

ginasial. No curso preparatório, o chamado curso de admissão, coube a então professora de 

Candido a responsabilidade de encaminhá-lo para leituras clássicas. Entre tais leituras 

constava a Bíblia e as obras de Shakespeare, Dickens e Thackeray, estas últimas lidas no 

original. Também no original era a leitura de Aiglon, de Edmond Rostand, obra que ele 

teve oportunidade de ver representada em Paris por Sarah Bernhardt. O mesmo se deu com 

os primeiros poemas de Baudelaire, lidos originalmente na língua-mãe do autor francês. 

A aprendizagem do idioma francês, que ainda se esboçava de forma caseira sob os 

acordes do método Berlitz na infância em Minas, tinha evoluído e muito. Pois afinal o 

aprendizado havia sido aprimorado in loco, agora sob os auspícios de mademoiselle Marie 

Rohlfs de Sussex, professora particular de Antonio Candido que o acompanhou em aulas e 

também nos circuitos culturais durante os doze meses que a família residiu em Paris em 

função dos alentados estudos em Medicina do pai. 

Foi no período de 1932 a 1935 que Antonio Candido dedicou-se ao curso 

secundário no Ginásio Municipal de Poços de Caldas. Mas com o fechamento da escola, 

ele acabou por transferir-se para a cidade vizinha de São João da Boa Vista. Tal mudança, 

no entanto, trouxe como novidade a convivência com um professor bastante interessado 

em Humanidades. Fator que acabou gerando uma contribuição positiva nos rumos dos 

estudos do futuro professor, que em suas palavras nos traz o relato:   

 
Terminei o secundário em condições precárias no Ginásio Estadual de lá 
[São João da Boa Vista]. Ia uma semana, falhava outra, fazia exame, 
voltava, ia de novo. Mas tive nele um professor notável de história 

                                                 
8 Antonio Candido em entrevista concedida à autora no mês de julho de 2009. 



 21 

natural, um médico, dr. Joaquim José de Oliveira Neto, de quem fiquei 
amigo para sempre. Ele tinha uma bela biblioteca, sobretudo de autores 
franceses.9 

 
Ao mestre Oliveira Neto recaiu a oportunidade de apresentar a Antonio Candido 

revistas literárias americanas e francesas, como a Bibliothèque de la Pléiade, então 

desconhecidas para o jovem estudante. Também por essa ocasião Antonio Candido tornou-

se leitor assíduo do Boletim de Ariel, publicação que tinha como editores Agripino Grieco 

e Gastão Cruls. Sobre sua inclinação para a crítica literária, matéria-prima da publicação, o 

professor justificou a escolha ao comentar, muitos anos depois junto a um grupo de alunos  

do curso de Letras da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas (FFLCH) da 

USP: “Todo mundo no Brasil lia o Agripino mas não era um grande crítico [...] era um 

grande colunista literário, muito divertido. A gente lia porque ele metia o pau em todo 

mundo. Moço gosta de brutalidade. Ele tinha umas crônicas geniais.”10  

 
Dessa época acrescentam-se mais duas obras às quais Candido referencia, e não 

sem razão, no prefácio de Formação da Literatura Brasileira. Momentos decisivos 1750-

1880, ambas lidas “entre os dez e os quinze anos”. O livro, de lombada vermelha, edição 

da Garnier, História da literatura brasileira (1902), de Sílvio Romero, segundo Candido 

“Foi bem cedo uma das minhas fascinações na estante do meu pai, tendo sido dos livros 

que mais consultei à busca de excertos, dados biográficos e saborosos julgamentos do 

autor. Nele estão, provavelmente, as raízes do meu interesse pelas nossas letras”. O outro 

livro, Pequena História da Literatura Brasileira, de Ronald de Carvalho, foi igualmente 

muito utilizado pelo estudante, a ponto de ser “reproduzido abundantemente em provas e 

exames do ginásio.”11   

Nessa fase de juventude de Antonio Candido que beirava os 15 anos, “época das 

leituras apaixonadas que formam a base da vida intelectual”, houve espaço para autores 

portugueses. Entre eles, Eça de Queiroz ganhara dedicação de horas a fio, como nos 

reproduz neste depoimento o leitor Antonio Candido.  

                                                 
9 CANDIDO, Antonio. Perfil Antonio Candido. Os vários mundos de um humanista [Entrevistadores: 
Gilberto Velho e Yonne Leite]. Ciência Hoje, Rio de Janeiro (RJ), v. 16, n. 91, p. 40, jun. 1993. Disponível 
em: <http://www.canalciencia.ibict.br>. Acesso em: 17 jan. 2010. 
10 Antonio Candido em depoimento de outubro de 2009, durante aula do professor Joaquim Aguiar, no prédio 
das Letras da FFLCH, na USP.  
11 CANDIDO, Antonio. Formação da Literatura Brasileira. Momentos Decisivos 1750-1880. 10. ed. 
revista pelo autor. Rio de Janeiro: Ouro Sobre Azul, 2006, p. 13. 
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Eça era objeto de verdadeira mania por parte não apenas de quem tinha 
certa formação intelectual, mas de leitores mentalmente modestos, nas 
capitais, nas pequenas cidades, nas fazendas. E a sua voga era ainda mais 
acentuada nas cidades do interior, onde as bibliotecas eram 
desatualizadas e as modas recentes custavam a chegar. As pessoas sabiam 
de cor trechos de seus livros, os seus personagens eram comentados como 
se fosse gente de carne e osso.12 

 
Foi no período da adolescência, em 1934, quando a ficção não tomava a atenção 

integral de Antonio Candido, que uma obra em particular provocou o estudante para um 

tema novidadeiro na época, o socialismo. A História do socialismo e das lutas sociais, de 

Max Beer, “talvez tenha decidido a minha inclinação para o lado do socialismo e 

funcionou como faísca que ateia o fogo.”13   

Do alto de seus 16 anos, Antonio Candido, seguira como um leitor inquieto e 

sensível às questões sociológicas e teve uma experiência inusitada e curiosa em relação à 

Casa Grande & Senzala, quando os amigos Antonio Carlos e José Bonifácio de Andrada e 

Silva, de Poços de Caldas, lhe contaram o teor do livro. “A primeira reação que lembro foi 

do Antonio Carlos, que começou a se olhar no espelho, a puxar os lábios para engrossá-los, 

dizendo: ‘Acho que sou mulato! ’” 14  

Nesse mesmo ano, se acercava à Evolução política do Brasil, de Caio Prado Jr., 

outro livro que teve relevância em suas escolhas ideológicas, políticas e históricas. A 

importância desta obra, como afirma Antonio Candido, está no fato de ter sido o “primeiro 

ensaio de interpretação marxista da história do Brasil”. 15  

A esse conjunto de títulos que não eram obras de ficção juntaram-se outros autores, 

os quais ele passou a conhecer a partir de 1936, quando da convivência com Teresina 

Carini Rocchi, cuja biografia está em Teresina etc. (1992). “Era uma velha militante 

socialista italiana, que foi parar em Poços em 1910 e lá ficou [...] Ela me iniciou no mundo 

da cultura italiana além de contribuir para o meu interesse pelo socialismo, me fez ler 

muitos autores italianos cujos livros me dava.”  

                                                 
12 CANDIDO, Antonio. Encontro em S. Paulo com António Cândido [Entrevistador: Guilherme d’Oliveira 
Martin]. Jornal de Letras, 10 dez. 2003. Disponível em: <www.ps.parlamento.pt.>. Acesso em: 12 mar. 
2010.  
13 CANDIDO, Antonio. O livro que fez a cabeça de Antonio Candido. Teoria & Debate, n. 32, jul./set. 
1996. Disponível em: < http://www2.fpa.org.br>. Acesso em: 15 jan. 2010. 
14 CANDIDO, Antonio. Entrevista com Antonio Candido [Entrevistadora: Heloísa Pontes]. Revista 
Brasileira de Ciências Sociais (RBCS), São Paulo (SP), v. 16, n. 47, out. 2001. Disponível em: 
<http://www.scielo.br>. Acesso em: 16 abr. 2009. 
15 Idem.  (RBCS), São Paulo (SP), v. 16, n. 47, out. 2001. Disponível em: <http://www.scielo.br>. Acesso 
em: 16 abr. 2009. 
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Entre conversas animadas com dona Teresina, surgiram outras obras que tratavam 

do socialismo: o resumo de O Capital, de autoria de Gabriel Deville, as traduções para o 

português de Anti-Dühring, de Engels. E, por intermédio de outro colega dessa época do 

curso ginasial, cujo pai havia sido anarco-sindicalista, Antonio Candido passou a conhecer 

obras de autores anarquistas como Everardo Dias, Jean Grave, Severine, Kropotkin, 

Sébastien Faure.  

No entanto, tal fartura de autores estrangeiros passou a ser acompanhada da leitura 

de obras nacionais, com uma condição imprescindível, a importância da orientação 

sociológica, fator assim destacado por Candido: 

 
Aqueles anos do decênio de 1930 viram um grande surto da narrativa 
brasileira, inclusive a revelação dos romancistas do Nordeste, alguns dos 
quais marcados por forte tônica social e, todos, apresentando uma visão 
inconformada da realidade. Orientado mentalmente pela impregnação de 
Max Beer, passei a ler de maneira por assim dizer socialista romances 
como O quinze, de Rachel de Queiroz; Os Corumbas, de Amando Fontes; 
São Bernardo, de Graciliano Ramos; Banguê e Moleque Ricardo, de José 
Lins do Rego. O resultado foi que a literatura se tornou estímulo para ver 
o mundo à luz da opressão de classe, da injustiça social, da legitimidade 
da revolução.16 

 

1.1.2 Em São Paulo, uma nova leitura do mundo  

 

O ano de 1936 registra a vinda de Antonio Candido para São Paulo com o objetivo 

primeiro de seguir os preparatórios para os estudos universitários. Assim, após dois anos 

de Curso Complementar no Colégio Universitário, ele ingressava na faculdade. Apesar da 

profissão de médico, a qual pertencia o avô paterno e o pai, tinha a preferência explícita 

familiar, levando-o ao exame de ingresso. Mas ao ser reprovado, optou pela segunda 

opção, a de cursar Ciências Sociais, na Faculdade de Filosofia:  

 
[Meu pai] concordou sem dificuldade, mas me pediu para cursar também 
Direito, porque não lhe parecia que aquela pudesse assegurar um meio 
razoável de vida. Isso mostra como naquele tempo a Faculdade de 
Filosofia ainda era novidade que causava dúvidas e podia perturbar a 
mentalidade tradicional.17 

 

                                                 
16 Ibidem. 
17 CANDIDO, Antonio. Reminiscências sobre as origens da USP. Disponível em: 
<www.iea.usp.br/observatorios/educacao>. Acesso em jan. 2010. 
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Até o ingresso na dupla jornada universitária, três anos depois, em 1939, o 

estudante Candido procurou desfrutar ao máximo da metrópole. “O que eu queria era ir a 

concertos, percorrer livrarias olhando os livros franceses, me informar sobre o vasto 

mundo”. Esse certo deslumbramento fez com que Candido imergisse no mundo cultural da 

Pauliceia, sem, contudo, desviar da convicção em seguir cursando as duas escolas. Tal 

decisão contribuiu de forma muito positiva para a sua atuação como crítico de literatura, 

primeiro na revista Clima e depois nas páginas dos jornais Folha da Manhã e Diário de S. 

Paulo. O fato de ter escolhido o curso de Ciências Sociais, porém, respondia a um 

momento sociopolítico e cultural do país que ajustava suas lentes para o social. Buscar 

respostas na Sociologia para mudanças no comportamento do Brasil e dos brasileiros era 

um motivo que levava os jovens a se interessarem por questões de ordem sociológica e 

política. Era um tempo em que o comportamento intelectual se pautava em uma ideologia, 

o que consequentemente fomentava o espírito crítico de uma classe média que se exprimia, 

no dizer de Antonio Candido, “como categoria autônoma movida por um modo de pensar” 

que ele chama de pensamento radical. 18 

Outra contribuição significativa para a formação do crítico veio do ambiente 

“uspiano”. A convivência entre alunos e professores na Faculdade de Filosofia trouxe para 

Antonio Candido uma novíssima e alentada perspectiva, tanto para sua trajetória pessoal 

como profissional. Ao analisarmos tais trajetórias, muito pouco veio de fora desse 

ambiente universitário. A começar pelo contato com o corpo docente estrangeiro, de 

maioria francesa, que tinha mestres como Claude Lévi-Strauss, Pierre Monbeig, Fernand 

Braudel, Jean Maugüé, Roger Bastide, Pierre Hourcade. Ter aulas e manter com eles uma 

convivência cultural efervescente foi um dos privilégios reservados à geração de Antonio 

Candido. Esses professores, na maioria franceses, se juntavam os italianos Francesco 

Piccolo (latinista) e Giuseppe Ungaretti (poeta) e os portugueses Francisco Rabelo 

Gonçalves (Literatura Portuguesa) e Fidelino de Figueiredo (Literatura Luso-Brasileira) da 

então Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, que ficava à Rua Maria Antônia, na área 

central de São Paulo, para formar as primeiras turmas de docentes da recém-criada 

Universidade de São Paulo.  

A justificativa para esse elenco de professores estava no modelo francês de ensino 

adotado pela Universidade de São Paulo, que objetivava a inovação do ensino universitário 
                                                 
18 BEZERRA, Paulo. Antonio Candido, os 80 anos de um crítico radical. O Estado de S. Paulo, São Paulo 
(SP), 17 jul. 1998. Caderno de Sábado, p. 1. 
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com a implantação de um programa voltado sobretudo para o pensamento crítico, apoiado 

na Filosofia, como nos situa Paulo Arantes:  

 

O caráter assumido naquele tempo (digamos 1934 a 1945) pela Filosofia. 
Como ela era praticamente inexistente no Brasil em quadro universitário, 
em nossa Faculdade teve a princípio menos uma função específica, de 
formar especialistas em Filosofia, do que a função genérica de criar uma 
atmosfera favorável ao espírito crítico.19 
 

Em uma conversa entre Décio de Almeida Prado e Antonio Candido, o estilo 

peculiar de ministrar aulas do mestre francês foi citado como ponto de referência:  

 

[Maugüé] não era um filósofo no sentido técnico. Ao lançar mão da 
filosofia para pensar “a respeito de tudo”, o professor, no depoimento de 
Candido, tinha um espírito especial. [...] acho que isso foi fundamental 
para todos nós, que acabamos não sendo filósofos e nem sociólogos, mas 
sempre nos utilizamos da filosofia e da sociologia para pensar a vida 
cotidiana. [...] Em outras palavras, filosofia era entender a vida. Nós 
fomos marcados por isto.20 

 
A presença marcante da figura de Maugüé foi além da teoria, a ponto de endossar a 

militância política do aluno. Fato relembrado pelo jornalista Gonçalves Filho: 

 

Por causa do curso de Maugüé, Candido viria a se tornar militante do 
Partido Socialista Brasileiro e participante do Grupo Radical de Ação 
Popular, que, em 1942, espalhou panfletos contra a ditadura do Estado 
Novo, condenando-a por manter um posicionamento neutro com os 
países do Eixo até Vargas ser obrigado a romper relações diplomáticas 
com o nazi-fascismo.21 

 
Outra figura de relevo que integrava o grupo de professores estrangeiros da 

universidade era Giuseppe Ungaretti, poeta e tradutor, responsável pela cátedra de Língua 

e Literatura Italiana na Universidade de São Paulo onde permaneceu de 1937 a 1942. O 

italiano a quem Candido dedicou o ensaio “Ungaretti em São Paulo” (O observador 

                                                 
19 ARANTES, Paulo Eduardo. Um departamento francês de ultramar: estudos sobre a formação da cultura 
filosófica uspiana (uma experiência nos anos 60). Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1994, p. 80.  
20 ABRANTES, Paulo Roberto; MARTINS, Marília (Org.). 3 Antonios e 1 Jobim. Histórias de uma 
geração. O encontro de Antonio Callado, Antonio Candido, Antônio Houaiss e Antonio Carlos Jobim 
[Entrevistas de Zuenir Ventura]. Rio de Janeiro: Relume-Dumará, 1993, p. 99. 
21 GONÇALVES FILHO, Antonio. Antonio Candido, 90 anos. O Estado de S. Paulo, São Paulo (SP), 20 jul. 
2008. Caderno de Cultura. Disponível em: <http://www.estadao.com.br/estadaode 
hoje/20080720/not_imp208814,0.php>. Acesso em: 17 jan. 2010.  
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literário) também estreitou sua convivência com o aluno, a ponto de se tornar um 

freqüentador da intimidade do lar dos Mello e Souza.  

Para o aluno Antonio Candido, Ungaretti deixou lições preciosas e precisas, além 

de admiradores, amigos e discípulos. “Nas aulas, Ungaretti revelou o que significa o 

diálogo do pensamento e da sensibilidade com o texto. Mostrou como, ao toque do leitor 

capaz, surgem mundos que parecem brotar das entrelinhas, minar do vão das letras, 

deslizar das maiúsculas para as minúsculas como se uma fermentação incessante e contida 

esperasse o leitor escolhido.”22 

Afora os professores e demais intelectuais de orientação claramente marxista no 

curso de Ciências Sociais, foi contribuição de peso na formação de Antonio Candido o seu 

grupo de amigos − “alguns colegas de turmas, outros já licenciados” −, que, por afinidades 

culturais, sociológicas e uma dose expressiva de afetividade, realizaram feitos marcantes 

na trajetória pessoal e intelectual de todos eles. Entre esses estudantes que constituíram o 

Grupo de Clima e vieram a criar a revista homônima, estavam Gilda de Moraes Rocha, 

Lourival Gomes Machado, Décio de Almeida Prado, Paulo Emilio Salles Gomes, Ruy 

Galvão de Andrada Coelho e Cícero Cristiano de Souza, entre outros. A amizade do grupo 

se estendeu da juventude ao longo da vida, consolidando laços mais que estreitos entre 

eles, resultando em inúmeras realizações culturais conjuntas. Uma dessas realizações foi a 

criação, em 1940, do Clube de Cinema de São Paulo23, que deu origem à Cinemateca 

Brasileira. Esta foi uma iniciativa de Paulo Emilio Salles Gomes que obteve apoio 

imediato de Décio de Almeida Prado e Antonio Candido.  

O bom relacionamento entre o grupo levava-os a um congraçamento cultural que se 

alargava em espaços de fora da universidade. Em depoimento a Heloisa Pontes, Antonio 

Candido detalhou passagens dessas incursões por outros espaços da cidade de São Paulo. 

E, ao que se notava, havia um ambiente animadíssimo, prova que os rapazes de Clima 

mantinham-se em um astral bem diferente daquele assinalado por Oswald Andrade, a 

ponto de este chamá-los de “chato boys”: 

                                                 
22 CANDIDO, Antonio. O Observador Literário. 3. ed. rev. e ampl. pelo autor. Rio de Janeiro: Ouro Sobre 
Azul, 2004, p. 109. 
23 O Clube foi fechado pela polícia do Estado Novo depois de várias tentativas de se organizarem cineclubes. 
Posteriormente, foi reinaugurado, em 1946, como o segundo Clube de Cinema de São Paulo. Seu acervo de 
filmes constituiu a Filmoteca do Museu de Arte Moderna (MAM), que viria a se tornar uma das primeiras 
instituições de arquivos de filmes a se filiar à Fédération Internationale des Archives du Film (FIAF), em 
1948. A Cinemateca foi fundada em 1954 e, trinta anos depois, em 1984, foi incorporada ao governo federal 
como um órgão da Fundação Nacional Pró-Memória do então Ministério da Educação e Cultura (MEC). 
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[...] A gente andava de bonde ou ônibus, ia ao cinema, comprava alguns 
livros, se reunia na Confeitaria Vienense para tomar chá e refrescos, 
frequentava concertos e teatro. [...] Vinham trupes de balé, como o de 
Monte Carlo, o Original Ballet Russe, restos da grande empresa de 
Diaghilev. Coisas assim. Paulo Emílio costumava localizar filmes 
importantes em cinemas pequenos ou afastados, e então íamos 
incorporados vê-los. [...] Os rapazes costumavam freqüentar os bares de 
tipo alemão, com chope e alguns com orquestra: o Pinguim, na esquina 
da ladeira de São João com a Praça do Correio, o Franciscano e o 
Brahma, na Rua Líbero Badaró, o Hungária, depois Harmonia, na Xavier 
de Toledo, o Rütli, no Barão de Itapetininga.24 

 
Acompanhando as movimentações políticas e culturais do país e suas reações, que 

abarcavam “o incremento dos estudos brasileiros, a opção direita-esquerda, o impacto da 

obra de Gilberto Freyre e logo a seguir das de Sérgio Buarque de Holanda, Caio Prado 

Júnior, Artur Ramos, além das grandes coleções que abriam horizontes, como a Brasiliana, 

fundada por Fernando de Azevedo na Companhia Editora Nacional e a Biblioteca de 

Divulgação Científica, da Civilização Brasileira”,25 foi também desse período a 

aproximação ideológica de Antonio Candido a alguns desses intelectuais.  

Sérgio Buarque de Holanda foi um deles. A oposição à ditadura de Getúlio Vargas 

os uniu em uma iniciativa que resultou na criação da Associação Brasileira de Escritores 

(ABDE)26 em 1942, transformando-a em uma das instituições que de forma pioneira 

reivindicou por liberdades democráticas. Sérgio Buarque foi presidente nacional da 

Associação. Juntos, ele e Candido, em períodos distintos, chegaram a ocupar  a presidência 

da ABDE em sua seção paulista. 

 

                                                 
24 CANDIDO, Antonio. Entrevista com Antonio Candido [Entrevistadora: Heloísa Pontes]. Revista 
Brasileira de Ciências Sociais (RBCS), São Paulo (SP), v. 16, n. 47, out. 2001. Disponível em: 
<http://www.scielo.br>. Acesso em: 16 abr. 2009.   
25CANDIDO, Antonio. Reminiscências sobre as origens da USP. Disponível em: 
<www.iea.usp.br/observatorios/educacao>. Acesso em: jan. 2010. 
26 A ABDE,tinha, nas palavras de Candido “a  finalidade ostensiva de reunir os escritores na defesa dos 
direitos autorais que, naquele tempo, eram massacrados no Brasil. Mas essa associação tinha, em segundo 
plano, a finalidade de combater o Estado Novo. Ela se estendeu imediatamente a São Paulo e eu participei da 
primeira reunião preparatória, na qual estavam presentes Mário de Andrade, Oswald Andrade, Sérgio Milliet, 
Mário da Silva Brito, Abguar Bastos, creio que Lourival Gomes Machado.” CANDIDO, Antonio.“Um 
militante incansável”. Disponível em : http://www.fpabramo.org.br/ 
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1.1.3 Ofício: “Visceralmente professor”   

Transcorridos quatro anos de efervescência cultural e pessoal no ambiente 

universitário, Antonio Candido recebeu, no começo de 1942, os graus de bacharel e de 

licenciado em Ciências Sociais. E, nesse mesmo ano, iniciou sua carreira de docente, 

ministrando aulas no curso de graduação de Ciências Sociais como assistente de Fernando 

de Azevedo. A identificação com o ofício de ensinar, e de aprender, veio logo que 

terminou a graduação em Ciências Sociais e foi corroborada ao ser convidado para 

paraninfo na turma de formandos de 1947, afinal era um assistente, e  perpetuou. Escolha 

muito significativa para a carreira do jovem professor, que deixou o seguinte registro em 

entrevista:   

 
Se me perguntassem o que sou essencialmente, eu diria, grifando, que sou 
“professor”. Ensinei sociologia, ensinei literatura, mas antes de ser 
professor disso ou daquilo, [...] sou visceralmente “professor”, grifado. 
Tenho gosto e vocação para transmitir aos outros o que sei. Esta foi a 
tarefa que sempre me atribuí. Tenho grande prazer em dar aulas [...] 
Repito: o que gosto mesmo é de dar aula. Se possível, sem ser 
interrompido...27 

 

Até 1958, Antonio Candido permaneceu dando aulas na área da Sociologia, 

quando, nesse mesmo ano, por conta de concurso28, ingressou no mundo das Letras, sendo 

responsável pela criação e organização do Curso de Letras da Faculdade de Filosofia de 

Assis, que até então era um instituto isolado. Percurso que se estendeu até 1980, quando se 

aposentou da FFLCH, então como professor titular (Teoria literária e Literatura 

comparada) e reuniu passagens pela Universidade Presbiteriana Mackenzie (SP), pela 

Universidade Estadual de Campinas, onde criou o Instituto de Estudos da Linguagem, e 

por instituições estrangeiras (Sorbonne, Yale e Universidad de la República). 

Dono de um estilo pessoal particular de ministrar conferências, palestras e 

seminários e, sobretudo, aulas o que segundo um de seus alunos e discípulo, o crítico e 

professor Roberto Schwarz, “são legendárias pela clareza e elegância”, Antonio Candido 

                                                 
27 CANDIDO, Antonio. Perfil Antonio Candido. Os vários mundos de um humanista [Entrevistadores: 
Gilberto Velho e Yonne Leite]. Ciência Hoje, Rio de Janeiro (RJ), v. 16, n. 91, p. 38, jun. 1993. Disponível 
em: <http://www.canalciencia.ibict.br>. Acesso em: Acesso em: 7 maio 2009. 
28 Em um dos seus ensaios reunidos em Recortes (1993), “Mário e o concurso”, Candido relata as peripécias 
deste concurso, que disputou aos 27 anos e que rendeu protestos, como os de  Lucia Miguel Pereira, no Rio, e 
Décio de Almeida Prado, em São Paulo. Os protestos vieram por conta da forma, no mínimo curiosa, de o 
júri desempatar a escolha que reincidiu na escolha de Souza Lima. 
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carrega dentre suas marcas expressivas a facilidade da oralidade e a clareza da escrita. 

Fatores que, sem dúvida, colaboraram de forma positiva para a democratização e acessibilidade de 

seus ensinamentos e produções.  

   
Entre os seguidores livres ou orientandos do professor Candido, soma-se a Schwarz 

um grupo representativo de intelectuais em extensa lista de reconhecidos professores, 

pesquisadores, pensadores e escritores latino-americanos. Em meio a tantos, foi a 

professora emérita da Universidade de São Paulo e ensaísta, Walnice Nogueira Galvão, 

quem em recente artigo sobre os 50 anos de publicação da importante e fundadora obra de 

Antonio Candido, Formação da Literatura Brasileira. Momentos Decisivos 1750-1880 

(1959) revelou detalhes da atuação em sala de aula do professor, a quem ela atribuiu ser 

“um modelo incomparável”:  

 

Suas aulas eram, sobretudo analíticas, tendo como ponto de partida a 
análise de obras literárias concretas, fossem poemas, contos ou romances. 
Dedicavam-se a destrinçar e desmontar, para descobrir seu 
funcionamento interno. Ao mesmo tempo, iam mostrando, através da 
comparação, como se inseriam na constelação das obras de sua época e 
no panorama da literatura universal. Seu método nada paroquial era o 
“integrativo”, por meio do qual diferentes disciplinas e perspectivas se 
aglutinavam e se fecundavam mutuamente, todas colaborando para 
compreender e interpretar a obra. Um grande professor, modelo 
incomparável para quem teve privilégio de assistir às suas aulas.29 

 

A referência da ex-aluna Walnice Galvão remete à década de 60 quando o professor 

retornava à FFLCH, em 1961, como convidado a assumir uma disciplina nova, recém-

criada, a Teoria Literária e Literatura Comparada, cadeira paralela à de Literatura, depois 

de ter passado dois anos e meio lecionando literatura brasileira na Faculdade de Letras e 

Filosofia de Assis.  

A transferência para Assis acontece no segundo semestre do ano de 1958; antes, 

Antonio Candido compartilhara com José Aderaldo Castello uma experiência única junto à 

instituição de ensino privado. Assim consagrou-se como o primeiro professor de Literatura 

Brasileira do curso de Pós-Graduação da recém-criada Faculdade de Filosofia, Letras e 

Educação (1946) da Universidade Mackenzie. No curso de Letras Neolatinas, Antonio 

Candido integrou o corpo docente ao lado de professores como Isaac Nicolau Salum, 

                                                 
29 GALVÃO, Walnice Nogueira. Ensino, a vocação mais profunda. O Estado de S. Paulo, São Paulo (SP), 8 
jan. 2011. Caderno Sabático, p. 5.  
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Massaud Moisés, Antônio Augusto Soares Amora, Sérgio Milliet, Giulio Davide Leoni e 

Idel Becker. 

Sobre a curta permanência de Antonio Candido em aulas “mackenzistas”, Aderaldo 

Castello detalhou: “[...] ele ficou pouco tempo, só um semestre. O segundo fui eu, 

convidado a substituí-lo. Logo depois ele vai para Assis lecionar. [...] Ele já estava então 

numa fase de separação da sociologia.”30  

Dez anos após apresentar a defesa da tese O método crítico de Sílvio Romero, 

Antonio Candido, que seguia como docente de Sociologia optou em apresentar outra tese, 

Os Parceiros do Rio Bonito, em 1954, com o objetivo de obter o título de doutor na área de 

Ciências Sociais. Necessidade técnica da tese, nem da defesa, não tinha, uma vez que a 

congregação da Universidade de São Paulo o havia dispensado em fazê-lo. Quando trocou 

a Sociologia por Letras, o comunicado ao professor Fernando de Azevedo, mediante “o 

pagamento do tributo à sociologia”, veio acompanhado da seguinte resposta de Azevedo: 

“Antonio Candido, não faça isso”. Você está casado com a sociologia e tem uma bela 

amante, que é a literatura. Mas se fizer o contrário, e se casar com a literatura, você vai 

querer ser amante da sociologia!”.31   

Uma vez decidido pelo mundo das Letras e instalado no interior de São Paulo, o 

jovem professor livre-docente, aos 30 anos de idade, havia publicado O método crítico de 

Sílvio Romero (1945), Brigada Ligeira (1945), Os parceiros do Rio Bonito (1954), Ficção 

e Confissão (1956), Observador Literário (1959) e se preparava para finalizar Formação 

da Literatura Brasileira. Momentos Decisivos 1750-1880, sua obra maior e fundamental 

para os estudos literários brasileiros e latino-americanos. Feitos que endossam uma de suas 

declarações sobre esse período: “A Faculdade de Assis representou para mim uma espécie 

de renascimento intelectual.”32 

Tão frutífera foi a permanência na cidade interiorana, que resultou, entre outras 

realizações, na organização do II Congresso de Crítica e História Literária, em junho de 

1961. Um encontro passível de reunir figuras de porte da crítica como Sérgio Buarque de 

                                                 
30 CASTELLO, José Aderaldo.  Parceria crítica: presença da literatura brasileira. São Paulo: Bertrand do 
Brasil, 1997, p. 261. 
31 CANDIDO, Antonio. In: ABRANTES, Paulo Roberto; MARTINS, Marília (Org.). 3 Antonios e 1 Jobim. 
Histórias de uma geração. O encontro de Antonio Callado, Antonio Candido, Antônio Houaiss e Antonio 
Carlos Jobim [Entrevistas de Zuenir Ventura]. Rio de Janeiro: Relume-Dumará, 1993, p. 112.  
32 CANDIDO, Antonio apud RAMASSOTE, Rodrigo Martins. A formação dos desconfiados: Antonio 
Candido e a crítica literária acadêmica (1961-1978). 2006. 177 f. Dissertação (Mestrado em Antropologia) 
- Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, Universidade Estadual de Campinas, Campinas, SP. 
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Holanda, Anatol Rosenfeld, Paulo Emilio Salles Gomes, Décio de Almeida Prado, Wilson 

Martins, João Alexandre Barbosa, Décio Pignatari, Augusto de Campos, Haroldo de 

Campos, Benedito Nunes, entre muitos outros, e de selar em definitivo seu compromisso 

com a crítica literária. Durante esse intervalo, entre 1960 e 1965, Candido lança quatro 

outras obras: Vários Escritos (1960), A Personagem de Ficção (1963), Tese e Antítese 

(1964) e Literatura e Sociedade (1965).  

No período entre novembro de 1961 a janeiro de 1962, participa de um 
ciclo de palestras em várias universidades francesas, a convite do governo 
João Goulart.  Três anos depois, entre 1964 e 1965, vai para a França, 
como convidado da Universidade de Paris VIII (Sorbonne), para 
ministrar aulas de Literatura Brasileira. Ao regressar, em 1966, o 
professor passa a se dedicar a tarefas acadêmicas, no sentido de expandir 
as atividades do curso de Letras, e consegue uma inovação, o início do 
curso de pós-graduação.  

 
Outra experiência estrangeira, a de levar programas calcados nas Literaturas 

Brasileira e Comparada, transferiu Antonio Candido para a Universidade de Yale nos 

Estados Unidos, em 1968, como professor visitante. Retoma as aulas na FFLCH, onde 

volta a ter participação decisiva na formação de grande parte da intelectualidade nacional, 

direta ou indiretamente.  

São referentes a esse período os comentários de um de seus ex-alunos, o professor e 

crítico literário David Arrigucci Jr.: “O primeiro impacto, muito grande, é que o Candido 

trazia para dentro da universidade o estudo da literatura moderna, que antes ali não existia 

[...] De repente trazia Manuel Bandeira, Murilo Mendes, Cecília Meireles, Drummond.”33   

Como nos aponta Ramassote, “essa escolha parece estratégica já que Candido, em 

virtude de suas relações pessoais e intelectuais com os principais autores do movimento 

modernista, tornou-se, de certa forma, herdeiro dessa tradição intelectual, contribuindo 

para sua sedimentação no interior da academia.”34 

Oito anos depois, em 1976, Antonio Candido assume a coordenação do Instituto de 

Estudos da Linguagem (IEL) da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), onde fica 

até 1978. Embora o ano de 1978 marque o encerramento da docência no curso de 

graduação, o professor continuou lecionando e orientando discentes, educadores e 

                                                 
33 ARRIGUCCI, Jr. Davi. Outros Achados e Perdidos. São Paulo: Cia. das Letras, 1999, p. 344. 
34 RAMASSOTE, Rodrigo Martins. A formação dos desconfiados: Antonio Candido e a crítica literária 
acadêmica (1961-1978). 2006. 177 f. Dissertação (Mestrado em Antropologia) - Instituto de Filosofia e 
Ciências Humanas, Universidade Estadual de Campinas, Campinas, SP, p. 67. 
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pesquisadores na pós-graduação da Universidade de São Paulo até 1992, quando se retira 

das aulas em definitivo. 

É durante a década de 70 que Antonio Candido estreita a convivência intelectual 

com o crítico uruguaio Ángel Rama, ao promover sua vinda para participação de eventos 

acadêmicos na Universidade de São Paulo, durante um curso de pós-graduação ministrado 

por Candido em 1974. Nove anos depois, em setembro de 1983, Rama retorna para um 

ciclo de conferências na Unicamp. 

 

1.1.4 Pendor crítico  

 
Edward Said, ao se questionar o que é ter consciência crítica, responde que se trata 

de duas formidáveis forças que se inter-relacionam: “Uma é a cultura, a que os críticos 

estão ligados por filiação (nascimento, nacionalidade, profissão); a outra é um método ou 

sistema adquirido por via da afiliação (por convicção social ou política, por circunstâncias 

econômicas e históricas ou por esforço voluntário ou reflexão deliberada)” 35 Em se 

tratando de Antonio Candido, parece que esse encontro se consumou na juventude. 

 
Desde cedo gostei de ler os críticos brasileiros e franceses, nos jornais, 
nas revistas, nos livros de meus pais. Digo isso para sublinhar a minha 
identificação profunda com a atividade que sempre exerci a partir dos 
vinte e três anos, mesmo quando profissionalmente fazia outra coisa na 
Universidade. Considero-me, portanto, um crítico nato, mas isso não me 
impede de considerar a crítica um gênero lateral e dependente.36 

 

Por isso, empreendemos esta pequena incursão biográfica. Foi na época de 

descobertas literárias adolescentes, ainda em Poços de Caldas, que Candido passou a 

munir-se de uma prática que veio a se constituir em uma das contribuições fundamentais 

para sua trajetória de crítico e também de docente, os cadernos de anotações. Em 

atendimento à sugestão materna, o jovem leitor passou a acrescentar às suas seleções ou 

pequenas antologias – que já era prática constante desde os 12 anos – comentários pessoais 

acerca do que havia sido lido. Assim, ler, anotar e comentar transformou-se em uma 

trilogia de ações constante, em que é possível identificar a gênese do que o próprio 

Antonio Candido chamou de pendor crítico. Essa prática resultou na produção de uma série 
                                                 
35 SAID, Edward. El mundo, el texto y el crítico. Buenos Aires: Debate, 2004, p. 41. (tradução minha) 
36 PINTO. Manuel da Costa. A vocação crítica de Antonio Candido. Revista Cult, mar. 2010.  
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de exemplares. E, como Candido relembrou, os apontamentos serviram de matéria-prima, 

inspiração e referência para uma parcela expressiva de suas múltiplas atividades. Movido 

por uma paixão orgânica pelos livros que compunham as bibliotecas caseiras, ele se 

revezava entre as tarefas escolares, as leituras e o hábito cotidiano, um exercício prazeroso 

sobre o qual Candido nos relata:  

 
[...] percebo que desde logo tive o pendor crítico, não apenas porque 
sempre gostei de ler os críticos, mas porque assumi instintivamente a 
atitude crítica. Dos doze aos quatorze anos eu fazia antologias próprias, 
em cadernos escolares: copiava trechos e depois compilava dados 
biográficos e apreciações sobre os autores. A partir dos quinze comecei a 
fazer as minhas próprias observações de leitura, enchendo cadernos, que 
já eram uns onze ou doze quando comecei a publicar, aos 23 anos. Creio 
que com isso é que pude dar conta da tarefa que me atribuíram em Clima: 
sem perceber eu estava mais ou menos preparado.37 

 
Essa afinidade com o comentário pós-leitura parece ter ganhado evidência quando o 

jovem leitor começou a acompanhar a revista Boletim de Ariel, que circulou em 89 edições 

no período entre 1931 e 1939. A publicação, a qual ele conheceu nessa mesma época, aos 

12 anos, e se declarou leitor incondicional, “tinha um artigo de fundo, tinha notícias 

literárias, tinha transcrição, mas o básico eram as resenhas. Portanto a leitura era “de cabo 

a rabo”. [Assim], sem querer, estava adquirindo o que me parece o essencial do crítico: 

atitude analítica, formação automática do juízo, capacidade de estabelecer correlações. ”38 

À leitura de críticos que “povoavam as estantes de sua casa”, como Sílvio Romero, 

José Veríssimo e Ronald de Carvalho, juntavam-se outros críticos, colaboradores de 

jornais, a quem Candido acompanhava pelos rodapés: Agripino Grieco, Augusto Meyer, 

Tristão de Athayde, Lucia Miguel Pereira, Plínio Barreto, Álvaro Lins, Afrânio Coutinho, 

Sergio Milliet, Mário de Andrade. Naquele fim dos anos 30, época em que a vida 

universitária centralizava as atenções e ações de Antonio Candido, contribuindo assim para 

uma aproximação maior e mais profunda à cultura francesa, críticos como Albert 

Thibaudet − autor de “talvez o mais belo livro de história da literatura que eu li [referência 

à] História da Literatura Francesa”− também integravam o seu conjunto de leituras.  

                                                 
37 CANDIDO, Antonio. Perfil Antonio Candido. Os vários mundos de um humanista [Entrevistadores: 
Gilberto Velho e Yonne Leite]. Ciência Hoje, Rio de Janeiro (RJ), v. 16, n. 91, p. 38, jun. 1993. Disponível 
em: <http://www.canalciencia.ibict.br>. Acesso em: Acesso em: 7 maio 2009.  
38 Antonio Candido em depoimento de outubro de 2009, durante aula do professor Joaquim Aguiar, no prédio 
das Letras da FFLCH, na USP.  



 34 

Da mesma forma, a crítica de linha inglesa se agregava a tantos e tantos autores que 

passariam a ser parte do estofo de filiação, como chamou Said. “Nos anos quarenta entrei 

para valer na literatura de língua inglesa, sofrendo em crítica o impacto de autores como T. 

S. Eliot, Cleanth Brooks, E. O. Mathiessen e assinando várias revistas: Kenyon, Sewanee, 

Partisan, Scrutiny, Horizon.”39 

No entanto, à questão da formação do crítico, o comentário de Vinicius Dantas, ao 

afirmar que “o fato de [Antonio Candido] ter se impregnado de Eliot e new criticism não o 

faz um eliotiano ou um new criticism”,40 nos leva entender da originalidade desse 

aprendizado e dessa formação, que já se consolidou em um modelo muito particular e que 

reúne um conjunto de fatores, premissas assim relevadas em depoimento do próprio 

crítico: 

 
A gente só sabe como é que se formou depois que fica velho. Porque a 
gente sistematiza o passado. Enquanto a gente está vivendo, a gente não 
compreende.    
(...) Eu, a partir de certa altura, cheguei à conclusão que a minha 
formação de crítico não dependeu de nenhuma influência importante, 
nenhuma leitura fundamental. Dependeu de certas práticas, de certos 
hábitos adquiridos na infância. Eu acho que na base de minha atividade 
crítica, três coisas foram favoráveis: primeiro o espírito de antologia; o 
espírito de resenha e o espírito de história (da Literatura). Esse amor pelo 
livro tem que ajudar, porque a pessoa que não gosta de livro não gosta de 
literatura. Quem não gosta de literatura não faz resenha, nem lê antologia, 
nem lê história, essa coisa pega. (...) O que é importante, porque muita 
gente se forma em Letras sem gostar de literatura. De modo que essa é 
minha formação. Não tem nada de bonito, não tem nenhum autor 
importante. Não desceu nenhum espírito na minha cabeça, nada disso. 
São essas coisinhas de todo dia, de menino de ginásio, isso que me 
formou. Ligado, evidentemente, a uma coisa que é a paixão pelo livro.41 

 
É no ambiente universitário, em uma atuação “pautada essencialmente pela 

inquietude e pela curiosidade: desestabilizando estereótipos profissionais e intelectuais, 

rompendo limites disciplinadores, polemizando sobre a função ideológica de valores 

culturais e científicos” 42, como assinalou Célia Pedrosa, que Antonio Candido incrementa 

                                                 
39 CANDIDO, Antonio. Perfil Antonio Candido. Os vários mundos de um humanista [Entrevistadores: 
Gilberto Velho e Yonne Leite]. Ciência Hoje, Rio de Janeiro (RJ), v. 16, n. 91, p. 38, jun. 1993. Disponível 
em: <http://www.canalciencia.ibict.br>. Acesso em: Acesso em: 7 maio 2009. 
40 PINTO. Manuel da Costa. A vocação crítica de Antonio Candido. Revista Cult, mar. 2010. 
41 Antonio Candido em depoimento de outubro de 2009, durante aula do professor Joaquim Aguiar, no prédio 
das Letras da FFLCH, na USP. 
42 PEDROSA, Célia. Antonio Candido: a palavra empenhada. São Paulo: Edusp. Editora da Universidade de 
São Paulo; Niterói: Eduff. Editora da Universidade Federal Fluminense, 1994, p. 27.  
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o seu pendor crítico. Sob a fervilhante troca cultural que passa a se instaurar entre os 

jovens “uspianos”, seus professores e a imprensa (revista Clima), estabelece-se uma 

maneira de enxergar o mundo e a Literatura, a maneira “crítica”. Como destacou Gilda de 

Mello e Souza, “se a nossa geração não produziu nenhum filósofo, nenhuma cabeça 

teórica, foi sem dúvida uma geração de críticos que inaugurou entre nós a crítica 

moderna”. Tanto era assim, que para a Plataforma Crítica, de Mario Neme, Antonio 

Candido era um dos “críticos, críticos e mais críticos” de sua geração.  

 

1.1.5 A trajetória na imprensa  

 
A primeira incursão de Antonio Candido nas publicações foi em um jornal escolar. 

Ele e onze coleguinhas do Ginásio Municipal de Poços de Caldas que integravam a 

Academia Ginasiana de Letras criaram Ariel. A ideia do periódico foi do amigo José 

Bonifácio, que, como Candido, deveria estar na idade dos 16 anos. Já a escolha do nome, 

segundo explica o texto maior da primeira página, uma espécie de editorial, veio em 

função do deus homônimo, que, “symbolizador da juventude, tem por escôpo, 

proporcionar meios, pelos quaes a mocidade possa se expandir colaborando conôsco”. Ali 

as palavras-chave reforçam a ideia de que “é a reação forte dos inconformados com o 

ambiente em que atuam” uma das prioridades do grupo.     

O texto intitulado “Um pouco de história” foi publicado na edição inaugural do 

jornalzinho, em 1º de novembro de 1934, e ocupou o lado inferior direito da primeira 

página. O tema, o início da derrocada do Império Alemão, teve uma abordagem crítica por 

parte do autor, que logo no primeiro trecho soltou um “a meu ver” e o seguinte 

questionamento: “Por que separar-se do império dos Tzares, cuja tradicional amizade tanto 

valera à monarchia Prussiana?” 

A respeito da curtíssima duração do grupo e do jornal, Antonio Candido fez o 

seguinte comentário:   

 

Aí se deu o choque, por causa do artigo de um amigo nosso, filho de 
anarco-sindicalista, ter publicado um artigo sobre Rousseau, em que dizia 
que a iniquidade começou com a propriedade... elogiando Rousseau. Um 
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colega integralista protestou, a coisa se alastrou e nosso grupo saiu da 
academia e do jornal [...]. E assim acabou a tolerância.43 

 

Sete anos após este episódio emblemático-juvenil, Antonio Candido passou a atuar 

nas páginas da revista Clima, que começou a circular em maio de 1941. Marco que está 

cronologicamente muito próximo à publicação de seu primeiro texto de teor opinativo, 

“Notinha sobre Mário de Andrade” na revista estudantil O Onze de Agosto, em seu número 

inaugural, datado de 1º de junho de 1941 (ano XXXVIII). A revista, vinculada à Faculdade 

de Direito, contava com a participação de Péricles Eugênio da Silva Ramos na Comissão 

de Redação, que também foi colaborador de Clima. Jovem poeta, autor de Propiciação, foi 

saudado no primeiro texto de Antonio Candido para a revista: “É com fé que termino esta 

crônica inicial saudando em Péricles Eugênio – rapaz de vinte e um anos pelo que leio na 

nota biográfica que acompanha o poema – um explêndido poeta que se revela.”44   

O texto tratou de forma analítica o poema “Louvação da tarde”, de Mário de 

Andrade, datado de 1925 e publicado cinco anos depois em Remate de Males. As 

impressões de Antonio Candido afirmavam que a poesia era “um dos cimos de sua obra”, 

complementando que o poeta “numa singeleza de atitude e numa singeleza de língua” 

mostrou que não precisava “revolucionar céus e terras para criar grande poesia”.  

Muitos anos depois, Antonio Candido, crítico maduro, abordou o mesmo tema, em 

abrangente análise no ensaio “O poeta itinerante”, publicado em O discurso e a cidade, e 

pôde, por assim dizer, dar continuidade à sua “intuição crítica” de crítico iniciante. “Caso 

interessante de poema moderno feito de maneira aparentemente antiga, ele é um momento-

chave não apenas na obra de Mário de Andrade, mas na relação entre modernidade e 

tradição, marcando uma etapa importante no caminho do Modernismo”.45  

 

 

 

 

                                                 
43 CANDIDO, A. Memória: Antonio Candido – a militância por consciência [Entrevistadores: Eder Sader e 
Eugênio Bucci]. Teoria & Debate, São Paulo (SP), n. 2, p. 1-18, mar. 1988. 
44 CANDIDO, Antonio. Clima, São Paulo (SP), n. 1, p. 117, maio 1941. [Mantivemos a grafia original]. 
45 CANDIDO, Antonio. O poeta itinerante. In: ______. O discurso e a cidade. 3. ed. Rio de Janeiro: Duas 
Cidades; Ouro Sobre Azul, 2004, p. 226.   
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1.1.6 Revista Clima 

 

Em maio desse mesmo ano de 1941, Antonio Candido assinava, com o nome 

completo, um artigo sem título na seção Livros, na página 107 da revista Clima. Nesta 

publicação, criada por Lourival Gomes Machado em parceria com Candido, os outros 

integrantes do grupo Clima, sob a orientação temporária do dramaturgo e escritor Alfredo 

Mesquita, dividiam suas funções críticas em seções. Assim, Gomes Machado se 

encarregara das artes plásticas; Paulo Emilio sobre cinema; Décio de Almeida Prado sobre 

teatro; Antonio Branco Lefèvre respondia pela seção de música; Roberto Pinto Souza por 

economia e direito; Marcelo Damy de Souza por ciência; e Gilda de Mello e Souza, como 

colaboradora eventual.  

No período de 1941 a 1943 em que circularam as 16 edições, não foram poucos os 

ajustes pelos quais passou a publicação. A tomada de um novo caminho ideológico do 

grupo talvez tenha sido o mais impactante deles, a ponto de Antonio Candido admitir ter 

havido “duas revistas”: “[...] Uma revista que começou apolítica, preocupada com o 

trabalho puramente intelectual e foi se politizando lentamente, ficando cada vez mais 

radical, até uma atitude francamente empenhada.”46  

 Desta maneira, o jovem professor de Sociologia dava início à sua carreira de 

crítico literário na imprensa. No texto de estreia, o autor deve ter provocado imediatos 

questionamentos dos leitores ao lançar uma afirmação taxativa na frase de abertura: “A 

crítica em revista de gente moça é sempre um problema”. Sinais claros da proposta de sua 

linha de força: uma crítica nova, feita por gente nova, para leitores novos.  

A insistência em se apresentar como autor de uma crítica para gente nova que 

estivesse despontando entre os autores brasileiros perpassa todo o artigo. E se mostra 

também como um dos propósitos da publicação, criada conjuntamente por um grupo de 

universitários que, a exemplo de Candido, vivia sob uma espécie de nova ordem cultural 

brasileira, com traços marcadamente paulistanos. Na condição de estudantes “uspianos”, 

passaram a conviver e compartilhar o projeto da missão francesa da recém-criada 

universidade, em que o mandamento mais forte era ler, entender e questionar a cultura e as 

artes sob os auspícios da formação marxista e da conduta dos mestres estrangeiros.  

                                                 
46 CANDIDO, Antonio. Clima. In: ______. Teresina etc. São Paulo: Paz e Terra, 1980, pp. 143-144. 
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Nesses trechos iniciais, que funcionam como uma espécie de prólogo, Candido 

ressalta a proposta central da revista: a de se fazer crítica cultural para artes plásticas, 

teatro, música − e a sua em particular, a de fazer crítica sobre livros – em um mau 

momento para o mundo, que vivia a Segunda Guerra Mundial e a ditadura do Estado 

Novo. Esses fatores não deveriam desviar o leitor de responder ao questionamento 

proposto por Candido: “Qual o valor da obra literária, e qual a atitude a se tomar em 

relação a ela?”47 

No desenvolvimento do artigo que segue por oito páginas, Candido tratará de 

literatura brasileira, especificamente de obras em prosa e em poesia publicadas no ano de 

1940. Isso não acontece sem antes um comentário incisivo sobre um fenômeno que vinha 

assolando o país no campo editorial, uma espécie de boom da tradução. “É a mania do 

momento e o sucesso do mercado.”48 A referência é para o número expressivo de best-

sellers vertidos ao português, obras cujos lançamentos vinham geralmente acompanhados 

de produções cinematográficas, de qualidade duvidosa, realizadas a partir de tais romances.  

Sobre esta questão, a publicação expressiva de obras traduzidas, principalmente do 

inglês, assunto para o qual Candido lançará algumas abordagens em seus textos de Notas 

de Crítica Literária (NCL, daqui em diante), Sérgio Miceli nos aponta dados 

surpreendentes para a época, em que o número das publicações de obras traduzidas 

ultrapassou o de obras nacionais. 

 

Os livros de aventuras, romances policiais, histórias de amor, biografias 
romanceadas, etc. — chamados de gêneros “menores” — faziam um grande 
sucesso entre o público leitor na década de 1940 e se tornaram um investimento 
rentável para os editores no Brasil. (...) A preferência por esses gêneros tem 
explicação no fato de que a população pertencente às classes mais baixas passou a 
ter maior acesso à leitura, devido a resultados de políticas empreendidas na era 
Vargas, entre as quais merecem menção a diminuição da jornada de trabalho para 
40 horas semanais e a queda da taxa de analfabetismo. O fato de esse tipo de 
literatura ser proveniente majoritariamente da cultura estadunidense propiciou a 
entrada de diversos livros daquele país no Brasil. Simultaneamente a isso, a eclosão 
da Segunda Guerra Mundial impôs sérias restrições às importações vindas do 
continente europeu. Somando-se a esses fatores, após a crise de 1929 e as 
consequências que vinham surgindo da guerra, os Estados Unidos passaram a 
ocupar uma posição dominante no contexto do sistema capitalista global, o que foi 
determinante para a substituição da predominância da língua de cultura francesa 
para a inglesa.49 

                                                 
47 CANDIDO, Antonio. Clima, São Paulo (SP), n. 1, p. 109, maio 1941.  
48 Idem, p. 109. 
49 MICELI, Sergio. Intelectuais à brasileira. São Paulo: Companhia das Letras, 2001, p. 147. 
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Entre os romancistas escolhidos por Candido estão os jovens Oswaldo Alves (Um 

homem dentro do mundo) e Erico Verissimo (Saga). Para o primeiro, o crítico de Clima 

lança mão de outro comentário, este de autoria de Álvaro Lins: “num rodapé magistral do 

Correio da Manhã” para destacar “como um dado momento social influi no sentido de 

acentuar ou atenuar certas constantes psíquicas”.50 

Igualmente na abordagem de Saga, Candido faz referência ao que Olívio 

Montenegro já havia comentado o problema da incontinência verbal. “Embora superior a 

Olhai os Lírios do Campo, Saga chega ao máximo desta posição insustentável de onde, se 

não a abandonar, Erico Verissimo corre o perigo de cair de uma vez no gênero 

“Miseráveis”.”51   

A segunda parte do artigo é dedicada a quatro “grandes poetas” 52: Manuel 

Bandeira (Lira dos Cinquet’anos), Adalgisa Nery (Mulher Ausente), Augusto Frederico 

Schmidt (Revelação da Lua), e Carlos Drummond de Andrade (Sentimento do Mundo). 

Para o quarteto, Candido reservou apenas comentários elogiosos. Esse texto vale como um 

prenúncio do que viriam a ser os estudos aprofundados de Candido no campo da poesia em 

sua trajetória acadêmica de crítico literário. Bandeira, segundo Candido, naquele momento 

“apresentava tendência para dar uma forma por assim dizer clássica à sua poesia.”53  

Em vista da coletânea – “oportunidade para lançar vista sobre toda a produção de 

Manuel Bandeira”, e aqui Candido já nos sinaliza a importância da antologia, o crítico de 

pronto se arrisca firmemente, como o fará em seguida nos artigos de Notas de Crítica 

Literária, à deferência: “Há no livro poemas que ficarão entre os melhores da nossa língua: 

Maçã, Água Forte, os sonetos ingleses, Canção de Muitas Marias e Mozart no céu”. Este 

último poema aparece transcrito na íntegra, para a alegria dos leitores.   

Adalgisa Nery, poetisa “doente de essência”, ganhou comentários sobre sua 

intensidade em versos e ritmo. “A necessidade de sair de si, de se perder na essência de 

tudo para se achar de novo.”54 Ao destacar a capacidade feminina a um tipo de 

identificação, neste caso, “fazendo o seu tempo interior seguir a cadência do tempo 

                                                 
50 CANDIDO, Antonio. Clima, São Paulo (SP), n. 1, p. 112, maio 1941.  
51 Ibidem, p. 110. 
52 Ibidem, p. 112. 
53 Ibidem, p. 113. 
54 Ibidem, p. 114.  
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cósmico para a identificação com as coisas”, Candido expõe a inaptidão de Nery para a 

prosa, fato confirmado na crítica que Gilda Moraes fará do livro de contos Og, de Nery, no 

número 12 da revista, edição de abril de 1943. 

A questão da tradição, outro dos pontos que viriam alicerçar os estudos literários 

dos ensaios futuros de Candido, ganha destaque ao falar de Augusto Frederico Schmidt, 

poeta ali apontado como “certamente o maior lírico brasileiro vivo”, que se apresenta 

dentro da atualidade, no sentido de seu verso se constituir “de uma largueza que tem o 

poder miraculoso de levar o poema a uma categoria de eternidade.”55 

Já para Sentimento do Mundo, Candido registra sua reverência “por esta grande 

obra e pelo seu autor”. Há, no entanto, uma ausência de comentários, fator justificado, por 

Candido, em razão da impossibilidade de o crítico ter o livro em mãos. Ao estilo rés ao 

chão candidiano, ele lamenta a tiragem limitada da obra, o que o levou à rápida passada de 

olhos em um exemplar emprestado.  

Muitos anos depois, Candido retomou o tema de Sentimento do Mundo em 

Recortes, por meio do texto “Drummond Prosador”, e trouxe mais luz à situação: 

 

Eu era aluno do segundo ano da Faculdade de Filosofia da Universidade de São 
Paulo, onde apareceu certo dia um colega arvorando a preciosidade (o livro de 
Drummond). O exemplar pertencia a Rubem Braga, com dedicatória e tudo, 
mas andava rodando de mão em mão e, por confiança do colega, parou nas 
minhas uns dois ou três dias.56 

 

A partir daí, o texto segue por mais duas páginas discorrendo sobre a questão da 

necessidade de uma crítica “que pretende sentir as suas ligações profundas com o tempo, 

com o grupo social em função do qual trabalha e cria.”57 O que evidencia a proposta de 

Antonio Candido em não seguir os caminhos da crítica impressionista, em voga na época, 

e, sim, partir para uma crítica que põe em relevo as conexões da obra literária com a 

sociedade e a história.  

Segundo Décio de Almeida Prado, este artigo não continha declarações de 

princípios, a não ser em relação à crítica. “Ele fez uma declaração copiada do mosqueteiro 

D’Artagnan, um de seus heróis de infância: Dizer a verdade é uma coisa muito boa, tanto 

                                                 
55 CANDIDO, Antonio. Clima, São Paulo (SP), n. 1, p. 116, maio 1941.  
56 CANDIDO, Antonio. Recortes. Rio de Janeiro: Ouro Sobre Azul, 2004, p. 24. 
57 CANDIDO, Antonio. Clima, São Paulo (SP), n. 1, p. 108, maio 1941.  
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por causa do prazer que nos dá ao desafogar o coração, como por causa da raridade do 

fato.”58 

A este texto inicial seguiram-se outras críticas, notas e crônicas até o fechamento da 

revista em novembro de 1944. No período de 1941 a 1943 em que circularam as 16 

edições, Antonio Candido publicou em Clima textos de estilo mais próximos ao ensaio. 

Um deles, o “Manifesto grouchista”,59 é marcado por tons de irreverência, ironia e bom 

humor, elementos ausentes no “clima” da revista até então, e motivo de reclamação por 

parte de Mário de Andrade. Tal reclamação ficou registrada em carta de Mário a Paulo 

Duarte (26 jun. 1941), quando assinalara que por serem os rapazes de Clima “até 

representantes de uma certa falta de agilidade e graça, própria de São Paulo.”60 Da mesma 

forma, o padrinho Mário de Andrade, já havia sinalizado que tal teor de seriedade ou 

sisudez, como nos explica Ana Bernsterin em Crítica Cúmplice, referia-se “ao fato de que 

os membros de Clima privilegiavam, como dissera Mário, mais o ato de pesquisar do que o 

de concluir, mais a análise do que a síntese”. 61 

Mais que bom humor, o discurso manifesto trouxe à tona a questão da 

contemporaneidade, de que maneira essa gente nova, com olhar novo e uma boa pitada de 

irreverência, como era o crítico estreante, “encara determinados modelos dogmáticos de 

análise – como o marxismo em sua versão stanilista. E, reciprocamente, confirma também 

a seriedade por ele atribuída às formas irreverentemente inovadoras da crítica no 

pensamento institucionalizado”. Nas palavras de Célia Pedrosa, Candido viu na 

irreverência e na criatividade de Groucho Marx, compreendidas como ideologia 

revolucionária, uma forma de relativizar.62 Reproduzimos um trecho de “Grouchismo”, o 

manifesto brincalhão:  

 

O nosso tempo está cheio de credos novos. Entre os seus inumeráveis, pregadores, 
entretanto poucos têm a profundidade e a inspiração de Groucho Marx. (...) É que 
ele compreendeu, melhor do que ninguém, que a crítica ao preconceito, assim 
como o estabelecimento de uma nova base para a conduta, não podem estar presos 
à justificação doutrinária ―retórica, maçante e ineficiente.63  

                                                 
58 LORENZOTTI, Elizabeth. Suplemento Literário. Que falta ele faz! Do artístico ao jornalístico: vida e 
morte de um caderno cultural. São Paulo: Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, 2007, p. 25.  
59 CANDIDO, Antonio. Manifesto grouchista. Clima, São Paulo (SP), n. 3, abr. 1941. 
60 DUARTE, Paulo. Mário de Andrade por ele mesmo. São Paulo: Edart, 1971, p. 198; p. 200. 
61 BERNSTEIN, Ana. A crítica cúmplice. Decio de Almeida Prado e a formação do teatro brasileiro. São 
Paulo: IMS, 2006, p.71.  
62 PEDROSA, Célia. Antonio Candido: a palavra empenhada. São Paulo: Edusp Editora da Universidade de 
São Paulo; Niterói: Eduff. Editora da Universidade Federal Fluminense, 1994, p.57.  
63 CANDIDO, Antonio. Manifesto grouchista. Clima, São Paulo (SP), n. 3, abr. 1941, p. 



 42 

 

Em outro artigo, texto também aparentado ao gênero ensaio, cujo título é “Verbetes 

para um vocabulário político” 64, Candido aborda a situação da Rússia, “com palpites sobre 

Maiakovski”65, “a pedido dos redatores de Clima”. Este, igualmente, tem o tema central 

um pouco à margem das questões da crítica literária e mais próximo das questões 

ideológicas, como podemos conferir neste trecho:    

 

Assim, limito-me a uma crônica em que me utilizo das notícias e comentários 
estampados em periódicos americanos como “Times”, “Life” (...) Por um artifício 
de exposição, centralizei os comentários em torno de alguns vocábulos da língua 
russa. Os azares da guerra emprestaram um significado novo e muito esclarecedor 
a certas palavras comuns do idioma. Examinêmo-las.66  

 

“Verbetes” traz um elemento de curiosidade, o pseudônimo Fabrício Antunes, um 

dos que Antonio Candido lançara mão e que aparecerá citado como personagem em um 

dos rodapés literários da Folha da Manhã. A Antunes juntaram-se posteriormente outros 

fictícios usados por Candido, como Inácio Borges de Melo e Joaquim Carneiro. 

Marcadamente uma revista cultural e multidisciplinar, Clima expressava muito 

daquilo que seu corpo editorial e seus criadores eram: jovens, intelectuais formados sob o 

questionar-se baixo às linhas mestras da Filosofia, da Sociologia, diante de um olhar 

crítico. Providos de um estofo cultural que somava a convivência universitária dos mestres 

estrangeiros – sobretudo os franceses –, os rapazes do grupo de Clima tinham em sua 

formação familiar muito a acrescentar nessa forma crítica de ser. Filhos de famílias de 

classe média, todos traziam da infância e adolescência contribuições culturais 

fundamentais para o despertar do pendor crítico. Cargas de leituras, vivências culturais de 

museus, exposições e viagens nacionais e internacionais povoavam o universo desses 

moços que, como ressaltou Candido, tinham no comportamento a marca do respeito ao 

passado cultural, referenciando-se aos modernistas. Moços que contavam com o 

apadrinhamento de Mário de Andrade e também do professor Jean Gagé. Motivos que 

levaram a professora Leda Tenório da Motta,67 a creditá-los como críticos explicitamente 

                                                 
64 CANDIDO, Antonio. Verbetes para um vocabulário político. Clima, São Paulo (SP), n. 15, out. 1944. 
65 CANDIDO, Antonio. Teresina etc. 2. ed. São Paulo: Paz e Terra, 1980, p.154. 
66 CANDIDO, Antonio. Verbetes para um vocabulário político. Clima, São Paulo (SP), n. 15, out. 1944. pp. 
70-71 
67 MOTTA, Leda Tenório da. Clima e Noigandres. A crítica literária entre dois fogos. Colóquio Letras, n. 
147/148, jan. 1998. 
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scholars, com laços muito estreitos à linha francesa de se seguir nas Letras, e, ao mesmo 

tempo, restritos aos autores nacionais, que em boa parte eram seus colaboradores, Octávio 

de Faria, Werneck de Castro, entre outros.  

À sua maneira, a revista Clima deu visibilidade aos jovens críticos, viabilizando o 

início de suas carreiras como críticos profissionais, uma vez que, a partir da publicação, 

“quase todo mundo recebeu propostas para escrever em outros órgãos da impressa”, como 

afirmou Ruy Coelho em Destinos mistos.  

 

Por meio desse experimento cultural, [os rapazes de Clima] conseguiram mais 
dois feitos: fixaram os contornos da plataforma intelectual e a política da 
geração e, em particular, do grupo de que faziam parte; lançaram as bases para a 
construção de uma dicção autoral própria.68   

 

 

1.1.7 Folha da Manhã 

 
Um pouco antes de completar dois anos na função de crítico na revista Clima e 

vivenciar a experiência iniciante e iniciadora de crítico de Literatura, Antonio Candido 

recebeu um convite duplamente desafiador: assumir uma nova seção da Folha da Manhã, 

um rodapé literário, em um dos maiores jornais do país. “O meu nome foi aceito e eu, 

verde principiante, assumi o compromisso de fornecer semanalmente um artigo de cinco a 

seis laudas tamanho ofício a dois espaços sobre os livros da hora.”69 

Ao aceitar, passava a crítico titular do jornal, incumbência que lhe valeu, além da 

responsabilidade de representar junto ao público a opinião do jornal sobre autores, obras e 

a crítica, a possibilidade de outra prática de escrita, distinta daquela que ocupava páginas e 

páginas de sua produção junto à universidade. Essa forma diferenciada de redação, 

atendendo às necessidades do veículo de comunicação jornal e alcançando, portanto, um 

público maior, nas palavras de Leyla Perrone-Moisés, implicara em uma atitude 

democrática e sedutora. Atitude para a qual convergiam dois fatores predominantemente 

                                                 
68 PONTES, Heloísa. Destinos mistos. Os críticos do Grupo Clima em São Paulo 1940-1968. São Paulo: Cia. 
das Letras, 1998, p. 112.   
69 Antonio Candido, em discurso durante a entrega do Troféu Juca Pato, concedido pela União Brasileira de 
Escritores (UBE). O evento foi realizado no Salão Nobre da Faculdade de Direito da Universidade de São 
Paulo, em 20 de agosto de 2008.  Publicado com o título de "Preservo convicções socialistas". Disponível em 
http://terramagazine.terra.com.br/interna. 
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presentes em Candido naquele momento: a escrita sem os jargões acadêmicos e a 

militância. 

A preocupação com uma redação marcada pela clareza das ideias já existia no 

professor de Sociologia e se manteve naquele momento de chegada à página de um jornal 

de grande circulação, como endossou o próprio Antonio Candido.  

 

Acho que o jornal me ajudou sob este aspecto. Por causa talvez da minha 
formação em grande parte francesa, sempre quis ser claro e acessível, 
segundo a tradição dos franceses que se perdeu nos nossos dias. [...] Quando 
alguém tem grande profundidade ou coisas muito originais para dizer, isto 
fica mais difícil, e então é que a clareza se torna mérito, não no meu caso. 
[...] Nós, que não somos Kant, devemos pensar no leitor e ter a 
inteligibilidade como alvo.70 

 

Assim, em sete de janeiro de 1943, quando publicou, sob o título de “Ouverture”, o 

primeiro de uma série de 96 textos de Notas de Crítica Literária, Antonio Candido iniciava 

sua consolidada trajetória de crítico profissional. O convite para integrar a equipe de 

colaboradores “críticos” veio para atender à nova mentalidade do jornal. Passagem que ele 

relembrou quando do recebimento do troféu Juca Pato, por ter sido eleito intelectual do ano 

de 2007:  

 
Para mim tudo começou quando, em 1942, o proprietário, Otaviano Alves de Lima, 
resolveu modernizar o jornal. Foi então contratado como superintendente Jorge 
Martins Rodrigues, que orientou a reforma. O secretário de Redação era Hermínio 
Sacchetta e ambos foram os iniciadores da nova fase. Jorge era amigo de Lourival 
Gomes Machado e o chamou para a crítica de arte; e como resolveram estabelecer 
a figura do “crítico titular”, que devia semanalmente comentar os livros novos em 
artigo situado no rodapé, Lourival me indicou, pois fazíamos parte do grupo de 
jovens reunidos em torno da revista “Clima”, fundada em 1941. Sacchetta, que eu 
não conhecia, me entrevistou longamente e deu sinal verde. Assim, me tornei aos 
24 anos crítico de um jornal importante e me lancei na vida intelectual em larga 
escala. 71 

 
A contratação de críticos novatos, especialmente jovens vindos da Universidade de 

São Paulo, constituiu-se em uma das prioridades da nova direção do jornal Folha da 

                                                 
70 CANDIDO, Antonio. Perfil Antonio Candido. Os vários mundos de um humanista [Entrevistadores: 
Gilberto Velho e Yonne Leite]. Ciência Hoje, Rio de Janeiro (RJ), v. 16, n. 91, p. 40, jun. 1993. Disponível 
em: <http://www.canalciencia.ibict.br>. Acesso em: maio 2010. 

 
71 CANDIDO, Antonio. Carta publicada na edição do suplemento “Mais” do jornal  Folha de S. Paulo, 
edição de 17/2/2002. In: “O jornalismo paulistano dos anos 40, segundo Antonio Candido”. Disponível em : 
http://www2.metodista.br/unesco/hp_unesco_redealcar15.htm#7. Acessado em 3 jun. 2011.  
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Manhã, que concentrara esforços para constituir uma equipe de colaboradores 

mantenedora dos novos caminhos editoriais da publicação. Um desses caminhos era 

proporcionar mais informação e mais cultura a um público com um perfil ainda incerto, 

que, mediante os impactos da Guerra, contava com uma necessidade real: certa avidez em 

informar-se melhor.  

A iniciativa da Folha da Manhã em trazer para o leitor mudanças de conteúdo 

atendia em parte às mudanças culturais pelas quais o país passava. O que vinha traduzido 

em uma nova maneira de comportamento de uma elite burguesa que buscava seguir as 

modificações e inovações culturais do país, disposta a se manter informada inclusive sobre 

artes e literatura. As alterações nesse comportamento cultural ganhavam marcas 

especialmente em São Paulo, como nos assinala Gadini: 

 
Nos idos de 40, a pauliceia já contava com uma vida cultural agitada na qual 
atuaram diferentes correntes de artistas e literatos ávidos pelo reconhecimento de 
suas ideias e pela divulgação de seus trabalhos. Entre as áreas culturais que se 
expandiram nesta época, o campo literário teve um grande realce no processo de 
desenvolvimento da cultura contemporânea da cidade. O crescimento da imprensa, 
a crítica literária, o nascimento de um novo tipo de intelectual, a criação de novos 
estilos literários formou um círculo que passou a tecer novas redes de relações no 
cenário paulista.72  

 
A inclusão de tais espaços destinados à literatura na imprensa já vinha se efetivando 

desde a década de 30 e perdurou até os anos 50, com destaque na imprensa paulistana. Tal 

presença, segundo Antonio Candido, imprimiu relevância a este espaço fixo nos jornais: 

“O rodapé chegou a ter no Brasil grande importância na orientação do gosto e no 

movimento da vida literária.”73  

Dentro desse propósito, o jornal havia de contratar, em curto espaço de tempo, 

Guilherme de Almeida para assinar uma crônica diária, que por sua vez sugeriu o nome de 

Mário de Andrade para outra inovação do periódico, um rodapé de crítica de rádio, o 

hebdomadário “Mundo Musical”, publicado às quintas-feiras. Talvez uma das seções mais 

importantes na imprensa brasileira, que, segundo Candido, foi “coisa inédita no Brasil”.74 

                                                 
72 GADINI, Sérgio Luiz. Tematização da cultura no jornalismo brasileiro: notas sobre a emergência das bases 
sociais do jornalismo cultural entre 1808 e os anos 1950. In: ENCONTRO NACIONAL DA REDE 
ALFREDO DE CARVALHO, 2, 2004, Florianópolis. Anais. Florianópolis: FENAJ-UFSC, 2004. 
73 CANDIDO, Antonio. “A literatura brasileira em 1972”. Arte em revista, São Paulo (SP), n. 1, jan./mar., 
1979.  
74 CANDIDO, Antonio. “A aprendizagem do crítico”. Folha de S. Paulo, São Paulo (SP), 17 fev. 2002. 
Caderno Mais! [carta endereçada a Octavio Frias de Oliveira].  
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A intenção da Folha da Manhã nesse sentido de reunir intelectuais em seu corpo de 

colaboradores conseguiu manter-se, tanto assim que fizeram parte de seu quadro de 

articulistas e colunistas, por algumas décadas depois, Oswald de Andrade, responsável pela 

coluna "3 Linhas e 4 Verdades", de 1949 a 1950; Carlos Drummond de Andrade, Cecília 

Meireles, Emiliano Di Cavalcanti, Florestan Fernandes, Manuel Bandeira, Otto Maria 

Carpeaux, entre outros. Prática que veio se estendendo até nossos dias, em que escritores-

jornalistas como Carlos Heitor Cony e Ruy Castro continuam na ativa entre os 

colaboradores do periódico paulistano.  

No entanto, há que se destacar que esta não foi uma iniciativa isolada da Folha da 

Manhã. Nessa época, outros jornais contavam com a colaboração de intelectuais 

dedicando-se à crítica, em particular, a literária. Gilberto Freyre e Sérgio Milliet assinavam 

colunas em O Estado de S. Paulo. Tristão de Athayde, Otto Maria Carpeaux, Mário de 

Andrade, Sergio Buarque de Holanda, Wilson Martins, Nelson Werneck Sodré, Olívio 

Montenegro, Agripino Grieco eram críticos contemporâneos de Candido e se espalhavam 

em outros jornais. Dentre eles, Álvaro Lins, que recebeu de Carlos Drummond o título de 

“imperador da crítica brasileira”, projetara-se de forma mais significativa na imprensa, 

sendo considerado o principal crítico literário da década de 40, a quem Candido irá citar 

em muitos de seus rodapés críticos como figura referencial. 

A presença desses intelectuais na imprensa brasileira denotava o prestígio que o 

jornal conseguira, mantendo com o público letrado um diálogo frutífero, como destacou 

Silviano Santiago. Além disso, o jornal era a porta de entrada para a popularidade do 

escritor. Ou seja, se o escritor almejasse fazer-se conhecido, eram obrigatórias a passagem 

e a presença dele pelas páginas do jornal. O que acabou por provocar uma movimentação 

relevante no que diz respeito à crítica de rodapé, mais especificamente sobre o perfil do 

crítico de “pé de página”, que semanalmente respondia por um texto sobre literatura, como 

nos relata Flora Süssekind: 

 
Os anos 1940 e 1950 estão marcados no Brasil pelo triunfo da “crítica de rodapé”. 
O que significa dizer: por uma crítica ligada fundamentalmente à não-
especialização da maior parte dos que se dedicam a ela, na sua totalidade 
“bacharéis”; ao meio em que é exercida, isto é, o jornal – o que lhe traz, quando 
nada, três características formais bem nítidas: a oscilação entre a crônica e o 
noticiário puro e simples, o cultivo da eloquência, já que se tratava de convencer 
rápidos leitores e antagonistas, e a adaptação às exigências (entretenimento, 
redundância e leitura fácil) e ao ritmo industrial da imprensa; a uma publicidade, 
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uma difusão bastante grande (...); e por fim, a um diálogo estreito com o mercado, 
com o movimento editorial seu contemporâneo.75 

 
Tal cenário se constituía em disputa acirrada, num contexto igualmente difícil, com 

uma guerra fora e uma ditadura dentro. Neste complexo cenário da Segunda Guerra 

Mundial e das implicações dos anos ditatoriais do Estado Novo, viviam os nossos críticos 

literários brasileiros também em estado de pugna. De um lado, os críticos à moda antiga, 

nas palavras de Süssekind, “que se creem a consciência de todos, defensores do 

impressionismo, do autodidatismo, da review como exibição de estilo, aventura de 

personalidade, do leitor-que-sabe-tudo”. Do outro, uma geração de críticos formados pelas 

faculdades de Filosofia do Rio de Janeiro e de São Paulo, criadas, respectivamente, em 

1938 e em 1934, e interessados na especialização, na crítica ao personalismo, na pesquisa 

acadêmica.76   

Entre os críticos moldados na formação universitária estava Candido e os colegas 

de Clima, que em seus primórdios de atuação, ou seja nas edições primeiras das 16 da 

revista, recebiam comentários críticos negativos. Um desses comentadores era Mário de 

Andrade padrinho da revista, que demonstrara um certo grau de temor no sentido que os 

jovens de Clima viessem a se tornar críticos mais aos moldes dos acadêmicos 

universitários.  

Por outra parte, a empresa Folha, que reunia outros dois periódicos do grupo, Folha 

da Noite e Folha da Tarde, durante a administração de Alves Lima, já havia emitido sinais 

de que o jornal se voltava “ao estímulo da formação de uma corrente de opinião liberal e 

distanciada do republicanismo de 1891 a 1930 e do estado-novíssimo”.77 Posicionamento 

que acompanhava as mudanças socioeconômicas pelas quais passava o Brasil, com o 

incentivo à industrialização e à urbanização, fatores que contribuíram essencialmente para 

o desenvolvimento da mídia dessa década de 40 em diante. 

O jornal, ao acompanhar os bons ventos da industrialização, introduzira inovações 

na área editorial, e em seu parque gráfico, isso sem falar nos equipamentos avançados para 

época de comunicação, e no aumento do número de colaboradores e colunistas. Fatores 

que o caracterizavam como um periódico pertencente à chamada grande imprensa, 

                                                 
75 SÜSSEKIND, Flora. Papéis Colados. Rio de Janeiro: Editora UFRJ, 2002, p. 17.   
76 Ibidem, p.17. 
77 MOTA, Carlos Guilherme; CAPELATO, Maria Helena. História da Folha de S. Paulo 1921-1981. São 
Paulo: Impres, 1981, p. 63.  
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classificação na qual se enquadravam, a exemplo de a Folha da Manhã, O Estado de S. 

Paulo, o Diário de S. Paulo, o Correio da Manhã (RJ), o Jornal do Brasil (RJ) e O Globo 

(RJ). Mesmo assim, a Folha da Manhã, que se encontrava entre os cinco maiores jornais 

do Brasil, ainda não conseguira ultrapassar a tiragem dos 200 mil exemplares, registro só 

conseguido em 1945. Embora o periódico abrigasse em suas páginas textos de vários 

intelectuais brasileiros, a exemplo do jovem crítico titular Antonio Candido, e tivesse a 

redação instalada no centro de São Paulo, o “maior centro industrial da América Latina”, 

que contava na época com quatro mil fábricas, 1.400.000 habitantes, 12 bibliotecas, 10 

estações de rádio, 70 salas de cinemas e teatros, 102 pontos de vendas de livros. Números 

que se distanciavam muito de metrópoles europeias ou latino-americanas como 

Montevidéu e Buenos Aires e que mostrava um país onde o analfabetismo seguia no 

espantoso índice de 57% da população. 

 Afora esse sopro industrial de crescimento econômico, que assegurava a circulação 

da informação na imprensa, estava outro aspecto, o da retirada da literatura de seu 

isolamento em espaços ditos ideiais ou apropriados para discussão ou reflexão “a que era 

relegada por uma reflexão ou puramente esteticista ou psiocolizante”, segundo nos aponta 

Célia Pedrosa. 78  

 

1.1.8 Convivências múltiplas   

  

Longe de ser um jovem abonado, Antonio Candido tinha então necessidades 

iminentes a atender naquele momento. Prestes a se casar com Gilda Moraes Rocha, 

enfrentava uma mudança de ordem financeira com a morte recente do pai, em 1942.79 O 

salário como assistente na cadeira de Ciências Sociais demandava colaborações extras que 

eram muito bem-vindas. Para o seu artigo semanal, de cinco a seis laudas tamanho ofício, 

com 30 linhas de 70 toques, a remuneração era de 100 mil réis por artigo; depois, 150 mil 

réis até 1941, pois, a partir de 1942, o Brasil passa a lançar a nova moeda. O que 

significava o pagamento de 150 cruzeiros para cada texto. Essa produção contava, no 

entanto, com um toque pessoal, uma vez que a datilografia tinha a ajuda de Gilda. “Boa 

                                                 
78 PEDROSA, Célia. Antonio Candido: a palavra empenhada. São Paulo: Edusp Editora da Universidade de 
São Paulo; Niterói: Eduff. Editora da Universidade Federal Fluminense, 1994, pp. 26-27.  
 
79 Clarisse Tolentino Mello e Sousa, mãe de Antonio Candido, faleceu em 1960, aos 67 anos.  
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remuneração para um novato”, admitiu Antonio Candido ao comparar que os autores mais 

famosos e consagrados, como Mário de Andrade, recebiam 400 mil réis por texto.  

Manter-se na imprensa como crítico literário demandava, entre outros quesitos, a 

estabilidade de uma rede de informações sempre fomentada, atualizada. Telefonemas, 

encontros, cartas, eventos, noticiário eram itens que não poderiam se ausentar da agenda. 

Agenda que àquela altura – entre 1943 e 1945 – exigia muito do fôlego intelectual e da 

disposição física do jovem Candido, que já vinha estudando ou rascunhando a tese sobre 

Sílvio Romero, entre outros afazeres literários. Para os quais ele mesmo, em palestra na 

Faculdade de Letras, nos relatou em outubro de 2009. 

 

Eu ensinava Português em ginásio, e era assistente na faculdade em tempo parcial, 
de Sociologia. [Mas o que] eu queria saber [era] de literatura. [Então] durante dois 
anos [escrevi um artigo por semana]. São 96 artigos. Agora, eu não vivia só para 
isso. [Para] sustentar minha família, dava aula na faculdade. [E ainda] militava 
politicamente, [porque] eu também estava lutando contra a ditadura do Estado 
Novo [e] fazia jornalzinho clandestino. Só a mocidade. Quando eu penso hoje no 
que eu fiz nesses anos eu não acredito, sinceramente, não acredito. 80 

 

A convivência de Antonio Candido com o mundo das letras e dos letrados vinha 

bem solidificada. Artistas, escritores, intelectuais que compunham os staffs de amizade de 

Clima e da Faculdade da Universidade de São Paulo colaboravam positivamente para a 

manutenção dessa rede de relacionamentos entre autores do Brasil e do exterior. As leituras 

de publicações estrangeiras, as revistas especializadas em crítica literária e as de noticiário 

em geral igualmente preenchiam a rotina de um crítico de rodapé. “Lia Kenyon, Sewanee, 

Partisan, Scrutiny, Honzon.”81 

O engajamento cultural de Candido em vivenciar a movimentação da 

intelectualidade em São Paulo dava espaço para a convivência, por exemplo, nas livrarias. 

Vale ressaltar que nos anos 40 houve um sensível aumento no hábito de leitura do 

brasileiro, e, como consequência, fervilhavam editoras e livrarias, especialmente em São 

Paulo e no Rio de Janeiro. Em 1942, surgiu a Jaraguá em São Paulo; um ano depois, a 

Brasiliense, também no centro da cidade. Ambas as livrarias, como era usual, se 
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consagraram como pontos de vendas das editoras e também como ponto de encontro de um 

grupo de maioria intelectual. Foi o que ocorreu com a Jaraguá, fundada em março de 1942 

pela família Mesquita. Incrustada no centro da cidade, transformou-se em importante ponto 

de encontro não somente dos homens de letras, mas de todos ligados às manifestações 

artísticas da música, das artes plásticas, do cinema e do teatro, espaço onde convivia a fina 

flor da intelectualidade: paulistana, brasileira e estrangeira. Dos “plásticos”, como os 

chamaria Alfredo Mesquita − Volpi, Zanini, Pancetti, Aldemir Martins, Di Cavalcanti −, 

passando pelos “mestres”, como Mário de Andrade, Sérgio Milliet, chegando aos “jovens”, 

Hilda Hilst, Lygia Fagundes e os visitantes como o escritor Albert Camus, a lista era 

extensa. E segundo relato de Mesquita, “não havia tarde em que não se reunisse na Jaraguá 

a chamada turma de Clima.”82  

Fora do espaço público, a convivência com a “intelectualidade literária” também se 

pronunciava. Em uma das passagens que registra essa proximidade intelectual − que no 

caso de Candido se estendeu ao âmbito das amizades − o crítico relembra um dos 

primórdios do poeta Vinicius de Moraes, que justamente nessa época atuava, havia dois 

anos, como crítico de cinema no Suplemento Literário de A Manhã e era também eventual 

colaborador da revista Clima:   

 
Este texto faz parte do livro Poemas, sonetos e baladas, publicado em São Paulo 
pela Editora Gaveta, do pintor Clovis Graciano, em tiragem limitada, no ano de 
1946, mas estava pronto fazia tempo. Em 1943 Vinicius de Moraes veio a São 
Paulo entregá-lo ao editor e nessa ocasião fez dele uma leitura completa na casa de 
Lauro Escorel, na rua Manuel da Nóbrega [na cidade de São Paulo], presentes 
apenas os donos da casa e eu. Lembro o impacto causado em nós três por este e 
outros poemas do livro, que marcou o amadurecimento do poeta. 
a "Balada do Mangue", um dos poemas mais belos da literatura brasileira, feito 
num tipo de discurso que vale como reinterpretação atual de velhos poemas 
expositivos.83 

 
Ainda diante da atuação como um intelectual de seu tempo, nas palavras de Edward 

Said, o crítico acumulava suas atenções para outra frente, a da militância política.  

O fato de Antonio Candido manter nessa época um vínculo intrínseco com o 

âmbito político permitia que o crítico projetasse na sociedade sua posição política sem 
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abandonar o âmbito da cultura. Esta relação entre a atividade intelectual e a prática é 

apresentada por Said ao reforçar a ideia de que da política nenhum cidadão pode 

desvincular-se.  

 

La política es omnipresente; no hay huida posible a los reinos del arte y del 
pensamiento puros o, si se nos permite decirlo, al reino de la objetividad 
desinteresada o de la teoría trascendental. Los intelectuales son de su tiempo, 
caminan vigilados por la política de masas de representaciones encarnadas por 
la industria de la información o los medios, y únicamente están en condiciones 
de ofrecer resistencia a dichas representaciones poniendo en tela de juicio las 
imágenes, los discursos oficiales y las justificaciones del poder vehiculadas por 
unos medios cada vez más poderosos.84  

 

Mais uma vez ligado à imprensa, nesse ano de 1943, Candido colabora com a 

publicação Resistência − “um jornal clandestino que tirou quatro números” −, ligado à 

Frente de Resistência e ao Grupo Radical de Ação Popular (GRAP)85, dois grupos de 

orientação política criados entre os estudantes da Faculdade de Direito da Universidade de 

São Paulo. Sobre a participação nessa empreitada, Candido contou em entrevista aos 

jornalistas Eder Sader e Eugenio Bucci, que ele e a namorada (Gilda) se encarregavam de 

datilografar os textos, de luva, porque o Hermínio Sacchetta [secretário da Folha da 

Manhã, também militante] havia aconselhado, pois dessa forma evitariam pistas como 

impressões digitais... “De noite íamos distribuir [o jornal], pondo embaixo das portas”.86 

A militância política ainda acompanhava Candido, em meados de 1945, quando 

passou a participar da União Democrática Socialista (UDS) e, juntamente com Eric 

Czaskes, ajudou a redigir outra publicação clandestina chamada Política Operária, cujo 

foco era “agitar” o Sindicato dos Gráficos. “Os companheiros eram todos operários, salvo 

eu e um assistente de estatística da faculdade, Eduardo Alcântara. (...) Foi a única vez que 
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trabalhei em ação direta com um grupo exclusivamente operário”, relatou Antonio Candido 

nessa mesma entrevista. 

Foi em outra publicação, Folha Socialista, que Antonio Candido permaneceu 

envolvido com a militância política. De 1947 até 1952, ao assumir junto a um grupo a 

direção do Partido Socialista Brasileiro, passou a colaborar com a redação e edição do 

periódico, que funcionava como um centro de debates. A partir de 1950, o jornal passou a 

mesclar temas voltados para o debate político com o dia a dia do noticiário.  

Como apontou Vinicius Dantas na análise de tais textos, o crítico, ao assumir uma 

faceta de analista improvisado, imprime aos textos novos ares, o que resultou em um estilo 

de “doutrinação racionada”, tirando de cena alguns vincos sectários e promovendo a 

reflexão. 87 

 

1.1.9 Depois da Folha da Manhã 

 
Antonio Candido deixa o jornal Folha da Manhã no dia 14 de janeiro de 1945 ao 

publicar o rodapé intitulado “T. S. Eliot IV”.88 Questões de ordem ideológica levam-no a 

tal decisão em solidariedade a um grupo de jornalistas que se decidiu pela demissão em 

protesto à venda da empresa “a porteiras fechadas”, ou seja, com os jornalistas como parte 

do mobiliário, segundo detalhou José Hamilton Ribeiro89. A esta passagem, Candido fez 

menção em carta enviada ao jornal por ocasião dos 80 anos: “A revolta foi grande e muita 

gente se demitiu, inclusive Sacchetta, Guilherme de Almeida, Lourival e eu. (Mário de 

Andrade morreu dali a menos de um mês).(...) Por isso, não cheguei a publicar o último 

artigo [o quinto] de uma série sobre T.S. Eliot”.  

Como o ambiente político desse período no país não inspirava nenhuma 

tranquilidade, muito ao contrário, a saída de Candido e de 52 outros jornalistas da Folha da 

Manhã recebia ecos de outros tantos intelectuais, em particular escritores, que, fartos com 

a situação da censura aos meios de comunicação, mais a falta de perspectiva com a 

                                                 
87 DANTAS, Vinicius. Textos de intervenção. São Paulo: Duas Cidades; Editora 34, 2002, p. 331. 
88 A série completa sobre Eliot, incluindo o quinto texto, inédito, foi publicada na edição de número 9, de 
novembro 2000, na revista Inimigo Rumor (7 Letras).  
89 RIBEIRO, José Hamilton. Jornalistas 1937 a 1997: história da imprensa de São Paulo vista pelos que 
batalham laudas (terminais), câmeras e microfones. São Paulo: Imprensa Oficial do Estado, 1998, p. 58. 
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condição profissional, aguardavam a realização do 1º Congresso Brasileiro de Escritores, 

que aconteceria dali a uma semana, para se expressarem publicamente.90 

Assim, em 22 de janeiro de 1945, teve início este feito de importância político-

cultural na trajetória militante de Antonio Candido, que ocupava naquele momento o cargo 

de primeiro-secretário da Associação Brasileira de Escritores (ABDE), a instituição 

responsável pela realização do Congresso realizado no Teatro Municipal de São Paulo. No 

total, 282 pessoas participaram do encontro que durou cinco dias. Dentre dezenas de 

escritores vindos de todo o Brasil, estavam Sérgio Milliet, então presidente da seção 

paulista da ABDE, Murilo Rubião, Mário de Andrade, Jorge Amado, Aníbal Machado. A 

exemplo do colega Florestan Fernandes recém-admitido como colaborador da Folha da 

Manhã na função de repórter, Antonio Candido também participou do Congresso, para o 

qual, muito tempo depois, fez o seguinte comentário. “O Congresso foi um verdadeiro 

acontecimento, reunindo intelectuais de várias tendências, animados pelo espírito de 

oposição à ditadura do Estado Novo. No fim, reivindicou a volta das liberdades 

democráticas num manifesto que não pôde ser divulgado nos jornais e correu em 

volantes.”91   

Somadas as circunstâncias e as discordâncias, Candido deixou a Folha e, após um 

intervalo de nove meses, retomou a função de crítico titular, desta vez no Diário de S. 

Paulo, com um rodapé homônimo ao da Folha da Manhã. De setembro de 1945 a 

fevereiro de 1947, o crítico seguia semanalmente, agora às quintas-feiras, na tarefa de 

comentar obras literárias e culturais, assuntos literários e as relações entre a literatura e a 

sociedade. No total foram 63 artigos publicados nesse período. 

O jornal que pertencia à empresa Diários Associados, de propriedade de Assis 

Chateaubriand, foi fundado em janeiro de 1929 e já contava com uma tradição em rodapés. 

A fartura dessas seções fixas teve idas e vindas a partir de 1939, quando Tristão de 

Athayde assinava aos domingos o rodapé crítico Vidas Literárias. Também nesse mesmo 

ano Mário de Andrade se encarregava de outro rodapé às quartas-feiras. Quando Antonio 

Candido veio para o jornal, além de Notas de Crítica Literária, somente dois rodapés se 

                                                 
90 Para um detalhamento do Congresso, um estudo muito abrangente sobre o evento, ver dissertação de 
Mestrado de: LIMA, Felipe Victor. O primeiro Congresso de Escritores: movimento intelectual contra o 
Estado Novo (1945). Dissertação (Mestrado em História Social) – Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências 
Humanas, Universidade de São Paulo, 2010. 
91 CANDIDO, Antonio. A aprendizagem do crítico. Folha de S. Paulo, São Paulo (SP), 17 fev. 2002. 
Caderno Mais! [carta endereçada a Octavio Frias de Oliveira]. 



 54 

mantiveram, um das quartas-feiras, a cargo de diversos autores, e outro aos domingos, 

assinado por Agripino Grieco.   

Como já citamos anteriormente, o início de Candido neste periódico, da mesma 

forma que aconteceu na Folha, trouxe em texto de estreia uma espécie de carta de 

intenções. No texto inaugural “Começando”, em que apresenta ao leitor seu programa de 

atuação, o fato novidadeiro, no entanto, era sua condição de substituto de Plínio Barreto. 

Barreto tinha até então sob sua responsabilidade dois rodapés, Bilhetes Avulsos, às quintas-

feiras, dia em que Candido passara a assumir o espaço com a coluna Notas de Crítica 

Literária, e outro, aos sábados, Vida Forense. As palavras iniciais da coluna foram 

dirigidas para o autor de Páginas Avulsas, título do livro que Candido assinaria o prefácio 

em 1958:  

 

Plínio Barreto, mais que Tristão de Athayde, é o crítico pertinaz por 
excelência. Não me consta que tenha sido atraído por qualquer outro setor da 
literatura. Em crítica vem exercendo há mais de trinta anos uma ação 
persistente e fecunda. (...) Leitor infatigável (sobre cuja capacidade de 
trabalho circulam lendas), está sempre ao par, porque há muito que alcançou 
aquela maturidade serena ante a qual, em literatura, não se coloca o problema 
da moda e o culto da novidade. E ao lado destas qualidades literárias, uma 
perfeita dignidade intelectual, uma rigorosa ética do ofício em que terá poucos 
rivais na nossa história literária.92 

 
Porém, o que chama atenção neste primeiro texto do Diário é a disposição de 

Antonio Candido em situar-se perante o leitor e o cenário da crítica nacional. Dentro do 

que foi reiterado por Vinicius Dantas, Candido segue em seu constante exercício de se 

autocriticar, ou de rever o ato crítico. Tanto assim que se diz distante de críticos funcionais 

como “o colega Manuel Cerqueira Leite”, adepto de uma crítica que “busca as motivações 

subjetivas da expressão literária a partir da adequação sintética entre a expressão e forma, 

em geral limitando-se a investigar a relação da obra com a biografia do autor”, segundo 

nos aclara em nota Vinicius Dantas. Em direção contrária ao funcionalismo de que 

Cerqueira Leite era adepto, nesta nova apresentação ao público, Candido ao se afirmar 

desapegado aos chamados valores eternos, defende que sua crítica está mais impregnada 

de um caráter transitório, justamente por conjugar com uma questão fundamental ao crítico 

de jornal, “a palpitação da hora”. E como parte desta apresentação aos novos leitores, 

agora do Diário de S. Paulo, o crítico alega quais são suas intenções:   

                                                 
92 DANTAS, Vinicius. Textos de intervenção. São Paulo: Duas Cidades; Editora 34, 2002, p. 38. 
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Como partidário do socialismo, sempre me pareceu que a transformação do 
concreto prima à absorção pelo chamado eterno, e que mudando-se a vida 
mudar-se-á o homem, pelo menos na medida em que estão afetadas as suas 
relações dentro do grupo. Esta a razão do carinho que sempre me ative ao 
malfadado cotidiano e à análise da situação das obras no momento. 

 

Frente a esse ponto, o de ser um crítico atento à atualidade, Candido se mostrou 

contrário ao fato que “soluções políticas estão sendo utilizadas para o pensamento e para a 

conduta”. O que nos leva a entender que a consequência dessa forma equivocada de 

posicionar-se frente à Literatura acabara desembocando em um radicalismo perigoso. O 

que, segundo Candido, foi o caminho adotado por críticos que mediante uma forma de 

escolha política resultou em equivocadas rotulações. “Beltrano é bom escritor porque é 

comunista; Fulano é mau escritor porque é fascista – e vice-versa. Este sectarismo perdura, 

ameaçando criar um impasse doloroso para a arte”. 93 

 Ao entender que tais argumentos desviam o caráter essencial da crítica literária, e 

podem mesmo comprometer a liberdade de expressão, ele reitera sua fidelidade ao objetivo 

maior de seu fazer crítico, segundo nos aclara o trecho que aqui transcrevemos.  

 

O que mais me preocupa não é integrar a obra no momento, como até aqui 
procurei fazer, mas, abordando o problema crítico por um ângulo oposto e de 
certo modo complementar, diferenciá-la do mesmo, acentuando a magnífica 
especificidade graças à qual toda obra de valor é literária antes de ser 
sociológica ou política ou interessada ou desinteressada. Este caráter literário 
que pretendo imprimir ao meu trabalho não se opõe ao anterior; é tão legítimo 
quanto ele e sucede-lhe naturalmente, como segunda etapa de um mesmo 
processo. Inspira-se, sobretudo, no mesmo desejo de servir aos leitores e à 
cultura do meu país. 94  

 

Neste texto de chegada ao Diário, Candido insiste que, em relação às ideologias, o 

crítico deve “proceder como agnóstico”, ou seja, em princípio, nem favorável, nem 

contrário. Se não quiser tomar posição, sem problemas, o que, sim, se constituirá em 

questão problemática é levar a crítica da obra literária para uma discussão ideológica. Por 

isso mesmo, o autor de Formação trata logo de enfatizar qual será a direção que vai tomar 

o seu fazer crítico nestes primórdios de NCL. 

 

                                                 
93 DANTAS, Vinicius. Apresentação. In: CANDIDO, Antonio. Textos de Intervenção. São Paulo: Duas 
Cidades; Editora 34, 2002, p.40. 
94 Idem, p. 41 
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Pretendo tratar a literatura cada vez mais literariamente, reivindicando a sua 
autonomia e sua independência, acima das paixões nem sempre límpidas do 
momento. Por outro lado, pretendo na crítica das ideias afirmar as que me parecem 
justas e combater as que me parecerem incertas ou perigosas. Devo esclarecer que 
entendo por perigosas, sobretudo as reacionárias, e tanto mais, quanto mais à 
direita se situarem.95 

 

A contundência de seu anúncio pode ser entendida como uma resposta ou reação 

aos críticos de rodapé que estavam promovendo um desequilíbrio entre a Sociologia e a 

Literatura. Tanto é que assume e faz referência à má escolha dos mestres Athayde, Barreto 

e Lins, ao optarem pelo debate político no lugar da abordagem literária. Neste momento, a 

exceção é para um de seus mestres, Milliet. “Apenas Sérgio Milliet, sereno e persistente, 

não abandonou o tom literário.”96  

Mas dentre aqueles críticos que aumentavam a dose ideológica, sociológica ou 

filosófica e diminuíam a dose literária de suas colunas se incluía o próprio Candido. Afinal 

o jovem crítico “ainda verde”, admitira que havia atuado de forma sectária por alguns 

períodos, especialmente no início de sua trajetória na imprensa, na Folha da Manhã. 

Imprimir à crítica um tom mais politizado pode ser um reflexo ou uma reação, se focarmos 

o cenário político da época. Sob os efeitos de uma guerra mundial e uma ditadura nacional, 

a um jovem intelectual empenhado e militante, com a formação cultural que trazia Candido 

e com convicções políticas alinhadas à esquerda, não causaria estranhamento o tom mais 

politizado. Isso somado a outro fator fundamental: era Candido um jovem sociólogo que 

exercia as Ciências Sociais como professor, portanto de pensamento calcado também nessa 

disciplina.  O que o leva a um engajamento tamanho a ponto de promover polêmicas sobre 

a função ideológica de valores culturais e científicos”, como nos aponta palavras de Célia 

Pedrosa. 97 

 

 

                                                 
95 CANDIDO, Antonio. Começando. In: DANTAS, Vinicius. Textos de Intervenção. São Paulo: Duas 
Cidades; Editora 34, 2002, p. 43. 
96 Ibidem, p. 43.  
97PEDROSA, Célia. Antonio Candido: a palavra empenhada. São Paulo: Edusp Editora da Universidade de 
São Paulo; Niterói: Eduff. Editora da Universidade Federal Fluminense, 1994, p. 27. 
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Porém, o caminho da crítica literária que ele mesmo estava buscando, “a crítica 

moderna”, a que se referiu Gilda de Mello e Souza98 anos mais tarde, não poderia deixar de 

protagonizar a obra. Levando-se em conta que quando assume a coluna de rodapé do 

Diário, Candido, agora em seu quarto ano de crítico de jornal, já tinha outra visão daquela 

crítica literária que se equivocava nas doses, pois, acima de tudo, a partir de Clima, pôde 

exercitar seu ato crítico fazendo e refazendo, colocando-o sob a apreciação e avaliação do 

público, retomando sua base na literatura.  

Frente ao exercício contínuo de rever e questionar sua atuação, Candido submeteu-

se a uma revisão a mais como nos mostra o rodapé de estreia no Diário de S. Paulo. A 

disposição em separar literatura de ideologia em seus rodapés críticos tinha seus 

apoiadores. Entre estes, deve-se destacar a colega Patrícia Galvão, a Pagu, que se 

solidarizou com tal atitude de Candido, relatando seu apoio no artigo “Pequeno prefácio a 

um manifesto”, publicado no semanário Vanguarda Socialista99. No texto, Pagu reproduz 

trecho de Antonio Candido, em que o crítico chama à luz da reflexão os jovens, no sentido 

que estes não trocassem a distribuição de boletins [informativos sobre questões políticas] 

por estudos sobre uma obra de arte. “Não nos furtemos ao dever de participar da 

campanha, mas não esqueçamos os nossos deveres para com a arte e a literatura.”100  

Essa série de colaborações para a página 4 do Diário de S. Paulo, que recebia do 

lado esquerdo textos opinativos, como os editoriais, e à direita textos de colaboradores, 

sobre temas variados de economia e política, termina com o rodapé “Anotações” o último 

de um conjunto de 67. Neste texto, o tema central é a poesia. Raimundo Correia, os 

árcades, Guilherme de Almeida e Mário de Andrade, entre outros poetas, ganham a 

atenção central da coluna, cuja discussão segue trilhada entre o Arcadismo e o 

Modernismo. Com este rodapé crítico, Antonio Candido não retomará a colaboração 

                                                 
98 Gilda de Mello e Souza faz esta afirmação em seu ensaio “Exercício de Leitura”, do ano de 1980, ao tratar 
da figura de Paulo Emilio Salles Gomes. Cf. LORENZOTTI, Elizabeth. Suplemento Literário. Que falta 
ele faz! Do artístico ao jornalístico: vida e morte de um caderno cultural. São Paulo: Imprensa Oficial do 
Estado de São Paulo, 2007, p. 26.   
99 O semanário Vanguarda Socialista representava uma nova alternativa da esquerda. Circulou de agosto de 
1945 a abril de 1948, teve Geraldo Ferraz como editor e Patrícia Galvão responsável por duas seções - 
Crítica Literária e Crônica Literária. Dentre os 25 artigos que Pagu escreveu para o jornal − que era vendido 
nas bancas, chegando às vendas de 20 mil exemplares −, o tema basicamente tratava da defesa da autonomia 
do escritor, “questionando a literatura politizada promovida pelos comunistas”. Tais informações se 
encontram no substancioso estudo de: GOMES, Juliana Neves Simões. Geraldo Ferraz e Patrícia Galvão: a 
experiência do Suplemento Literário do Diário de S. Paulo, nos anos 40. São Paulo: Annablume/FAPESP, 
2005. Disponível em: <http://books.google.com.br/books>. Acesso em: maio 2011. 
100 Ibidem, p. 58. 
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sistematizada na imprensa. No entanto, de 1947 para frente, o crítico nunca deixará de 

escrever para imprensa e, como reiterou a professora e ex-aluna Walnice Nogueira Galvão, 

sua colaboração em periódicos de todo tipo se manteria pela vida afora.101 

Há que se ressaltar ser a faceta publicista de Candido a responsável por levá-lo a 

outros projetos que não se limitaram à redação de um texto semanal. O que se traduziu 

nove anos depois de sua saída do Diário, quando assinou a criação do caderno cultural de 

O Estado de S. Paulo, um dos mais importantes da imprensa brasileira, o Suplemento 

Literário (SL), um projeto jornalística e culturalmente ousado, que marcava a vanguarda do 

jornalismo cultural brasileiro, segundo Lorenzotti.102  

Em julho de 1956, Antonio Candido, a convite de Julio de Mesquita e Ruy 

Mesquita, assina o projeto de criação do SL, para o qual nomeou o amigo Décio de 

Almeida Prado como diretor. O suplemento, que no entender de Candido, era “uma 

pequena revista de cultura”, reunia um time de colaboradores de primeira linha, ao contar 

com figuras de peso como Modesto Carone, Sérgio Buarque de Holanda, Anatol 

Rosenfeld, Péricles da Silva Ramos, João Gaspar Simões, Adolfo Casais Monteiro, Luis 

Martins, Jorge de Sena, Osmar Pimentel, entre os críticos. Entre os escritores que 

ocupavam as páginas do SL estavam: Lygia Fagundes Telles, João Antonio, Lêdo Ivo, 

Bráulio Pedroso, Augusto de Campos, Zulmira Ribeiro Tavares, Paulo Mendes Campos, 

entre tantos outros. Sendo que muitos destes textos – teóricos ou criações literárias – 

vinham acompanhados de ilustrações preciosas assinadas por artistas plásticos do naipe de 

Aldemir Martins, Mira Schendel, Lívio Abramo, Wesley Duke Lee, Arnaldo Pedroso 

D´Horta, Renina Katz, Portinari, Di Cavalcanti, Maria Bononi, Giselda Leirner.  

Textos de um teor teórico nunca dantes encontrados em uma publicação que fora do 

âmbito universitário. Isso sem contar com o caráter profissional do caderno, que, como 

havia proposto Candido, passava a tratar colaboradores e jornalistas envolvidos em sua 

feitura, como profissionais da imprensa. Entre outros fatores de reconhecimento, estes 

profissionais eram remunerados condignamente pelo trabalho intelectual, “obedecendo a 

um planejamento racional”, como detalhou Candido nas 26 páginas do projeto original do 

                                                 
101 GALVÃO, Walnice Nogueira. Ensino, a vocação mais profunda. O Estado de S. Paulo, São Paulo (SP), 
8 jan. 2011. Disponível em: <http://www.estadao.com.br>. Acesso em 3 mar. 2011.  
102 LORENZOTTI, Elizabeth. Suplemento Literário. Que falta ele faz! Do artístico ao jornalístico: vida e 
morte de um caderno cultural. São Paulo: Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, 2007, p. 153. 
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caderno.103 Empreendimento que nas palavras de seu criador, apresentava uma “fórmula 

compreensiva”, mantendo uma posição de equilíbrio entre a tradição e a inovação. 104 

Assim, para a seção “Rodapé”, o indicado foi o crítico Wilson Martins; para 

resenhas literárias, os Josés, o Aderaldo Castelo e o Paulo Paes; para literatura de outros 

estados, o escritor Osman Lins se encarregaria das novidades de Recife, enquanto Dalton 

Trevisan ficaria com as de Curitiba. Para o setor artístico, as presenças garantidas eram 

Paulo Emilio Salles Gomes (cinema) e Lourival Gomes Machado (artes plásticas). Juntava-

se a esses dois últimos Décio de Almeida Prado, que, além de responder pela direção do 

suplemento, escrevia sobre teatro. Havia ainda Rui Coelho, indicado para a seção de 

resenhas e livros de Sociologia, fechando, assim, as antigas parcerias que retomavam um 

pouco o ambiente dos tempos de Clima. 

Embora tenha reconhecido que o SL foi “um movimento muito configurado da 

cultura paulista, ao Estado e à USP em particular”,105 referência direta a essa equipe de 

redação, Candido, que também colaborou com textos para o suplemento, confirmara a 

proposta do caderno, a de levar cultura e debate de ideias. Assim, pôde assegurar “que o SL 

deu espaço para a literatura e não para a vida literária”, segundo palavras de Décio de 

Almeida Prado no texto de apresentação do caderno.106 Com Almeida Prado, corroborava 

Fernando Lemos, ao declarar ter sido o suplemento, “uma valentia cultural”. Nada mais 

plausível para uma publicação que figurava no cenário brasileiro como vanguardista, e que 

“preencheu o lugar das revistas culturais, que, aliás, não existiam na época, como 

completara Lemos”.107 

Durante os 18 anos de circulação, o SL, que funcionou de 1956 a 1974, totalizou 

1.934 edições, e teve praticamente duas etapas distintas: uma, sob a direção de Décio de 

Almeida Prado, de 1956 até 1966, e outra com o jornalista Nilo Scalzo, no período de 

dezembro de 1966 a dezembro de 1974. Embora não tenha participado como colaborador 

                                                 
103 Cabe a lembrança que o projeto do SL está reproduzido na íntegra no livro de Elizabeth Lorenzotti (2007), 
devido ao empenho de Antonio Candido, que é o responsável pelo prefácio da obra. 
104 Cf. LORENZOTTI, op. cit., p. 153.  
105 LORENZOTTI, Elizabeth. Suplemento Literário. Que falta ele faz! Do artístico ao jornalístico: vida e 
morte de um caderno cultural. São Paulo: Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, 2007, p. 81. Vale 
acrescentar aqui o depoimento de Fernando Lemos: “Havia um ufanismo de ter uma publicação como aquela 
em São Paulo. Eu me lembro de que, em Belo Horizonte, formavam-se filas para comprar o jornal” (Cf. 
Ibidem, p. 148). Lemos, ao lado de Candido e Paulo Emilio, integravam uma espécie de conselho de redação 
do SL. 
106 Cf. Ibidem, p. 47. 
107 Cf. citação de Fenando Lemos (apud Ibidem, p. 148).  
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do Suplemento até o final, foi exatamente no ano do seu fechamento que Candido estava 

envolvido em outro projeto na imprensa. Ao lado de intelectuais como Barbosa Lima 

Sobrinho, que respondia pela diretoria da revista, Anatol Rosenfeld, Celso Furtado, 

Fernando Henrique Cardoso, Francisco Weffort, Luciano Martins e Paulo Emilio Salles 

Gomes, Antonio Candido integrou o conselho editorial de Argumento, publicação que 

circulou de outubro de 1973 a fevereiro de 1974. A disposição em manter-se um publicista 

militante levou-o à dupla tarefa: tornou-se integrante do conselho editorial e, ao mesmo 

tempo, um colaborador dessa revista de cultura. Assim, no primeiro número de Argumento, 

o crítico publicou o clássico ensaio “Literatura e subdesenvolvimento”. Outros dois ensaios 

publicados na revista, “Estética e ideologia: o Modernismo em 1930” (n. 2), de João Luiz 

Lafetá, e “Criando o romance brasileiro” (n. 4) de Roberto Schwarz, tornaram-se 

referências nos estudos literários.  

A revista, que circulou por apenas quatro edições, fechada por conta da ação 

opressora da ditadura militar da época, trouxe em sua terceira edição uma novidade em se 

tratando de estudos literários latino-americanos. Tratava-se da publicação do texto de 

Ángel Rama, “Um processo autonômico: das literaturas nacionais a literatura latino-

americana”, desta vez em língua portuguesa. Tal feito confirmava dois aspectos: um, a 

respeito das relações entre Antonio Candido e Ángel Rama, que àquela altura seguiam 

afinadas e o outro, do momento histórico político-social que tentava sufocar discussões a 

respeito do posicionamento e da historiografia das literaturas latino-americana e brasileira, 

a exemplo do que o ensaio de Rama trazia.  

Marcadamente de oposição ao sistema governamental brasileiro daquela década de 

70, Argumento reunia textos, reportagens, artigos e ensaios que tratavam de outros temas 

que não propriamente os literários. Para tanto, contava com grande número de 

colaboradores, entre eles, alguns dos ex-alunos de Candido, os professores Flávio Aguiar, 

Davi Arrigucci Junior, Lígia Chiappini. Temas políticos aparecem nos textos “Os cidadãos 

da marginal” (Argumento n. 1) ou “Trinta milhões de mudos” (Argumento n. 2), e ambos 

denunciam a falta de interesse do governo diante dos problemas urbanos e rurais. Temas 

polêmicos, igualmente, tinham espaço na publicação de layout muito diferenciado para a 

época, em seu formato quadrado de revista-livro (nas dimensões de 17 por 20 cm). Veja-se 

o exemplo da entrevista intitulada “Gianfrancesco Guarnieri, Um grito parado no ar”, 
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publicada na edição de número 1, em que o ator e diretor discute sobre a censura no 

país.108 

Publicações com esse perfil se transformaram no alvo de perseguições políticas, 

principalmente na década de 70, uma vez que, como destacou Flora Süssekind, foram anos 

marcados por formas variadas de repressão – torturas, intervenções, censuras de o governo 

militar – à intelectualidade brasileira, de forma mais autoritária e cruel. Segundo 

Süssekind, “uma espécie de Fleury [torturador] das letras acompanha de perto a produção 

literária dos anos 70”, que passou a perseguir os que faziam literatura, uma vez que os 

meios de comunicação de massa já se encarregavam de fazer sua própria censura, 

desviando a atenção das autoridades policiais, o que se somou à efervescência do mercado 

editorial.  

                                                 
108 COTA, Débora. Contra fato, há Argumento. Boletim de Pesquisa – NELIC, v. 1, n. 1, 1997, pp. 36-37. 
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CAPÍTULO 2 – ÁNGEL RAMA: PRÁTICAS DE VIDA, ANOTAÇÕES E 

TRAJETÓRIAS NA IMPRENSA 

 
2.2 Leituras e anotações  

 

2.2.1 Ángel Antonio Rama Facal (30 abr. 1926 – 27 nov. 1983) 

 
A identidade com o universo cultural, particularmente o literário levou o uruguaio 

Ángel Rama logo cedo a embrenhar-se por caminhos permeados de leituras. Caminhada 

essa que teve início na infância em um bairro popular de Montevidéu − Reducto −, junto a 

uns poucos livros da casa, entre eles a Bíblia, obra de estimação de sua mãe Carolina 

Facal.  

Coube à figura materna a insistência em relação à temática bíblica. Imigrante 

espanhola e católica fervorosa persistira no desejo trazido da Galícia, de que um dos filhos 

viesse a se tornar padre. No caso de Ángel, o segundo de quatro filhos, a carreira religiosa 

foi logo malograda; declinou do posto de coroinha em menos de um ano. Pois, tão logo ele 

começou a inteirar-se das ideias políticas que vinham da Europa, desistiu da igreja, 

trocando as leituras bíblicas pelos poetas que evocavam a Espanha, e autores como 

Kropotkin, Bakunin, Reclus e Tandaner. Autores, de certa forma, comuns ao universo de 

leitura do irmão mais velho Carlos, que viria a ser uma figura de destaque na sua educação.  

Do alto de seus dez anos, o garoto Ángel sempre estava atento a Carlos, que 

acompanhava a Guerra Civil Espanhola por meio do que os noticiários do ano de 1936 

repercutiam em jornais, revistas e emissoras de rádio, por quintais da vizinhança. Segundo 

Ángel, o irmão viveu a Guerra com “emoção militante”, como afirmou em depoimento 

registrado no livro de Carina Blixen.109   

Como aluno dos estudos secundários de escola pública (o curso primário foi na 

Escola Pública Alemania), Ángel já frequentava, aos 12 anos, a Biblioteca Nacional de 

Montevidéu com assiduidade, a ponto de permanecer horas a fio, “como uma jornada de 

trabalho”, lendo os autores preferidos da adolescência, sobretudo, os de literatura 

                                                 
109 RAMA, Ángel. “Carlos, mi hermano mayor”, Cuadernos de Marcha, n◦ 15. in:  
BARROS-LEMEZ, Álvaro; BLIXEN, Carina. Cronología y bibliografia Ángel Rama. Montevideo: 
Fundación Ángel Rama, 1986, p. 10.  
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espanhola. Algumas obras de literatura francesa e inglesa passaram com o tempo também a 

ocupar sua dedicação leitora. O que se somou à paixão maior, a literatura hispano-

americana. Para Rama, a precocidade de leitor voraz, apoiava-se em um motivo central: o 

prazer. “Desde mi infancia, leer ha sido para mí una especie de felicidad privada para la 

que apenas han existido algunos sustitutos.”110 Esse interesse pela leitura levou-o a se 

efetivar em um entusiasta do semanário Marcha já aos 13 anos. O periódico que chegava 

às sextas-feiras aos quiosques de Montevidéu, a algumas outras cidades do Uruguai e 

também a Buenos Aires, ganhou a atenção de Rama desde o primeiro número, em junho de 

1939. Mais que um leitor, Rama tornou-se um colaborador do jornal, sendo que sua 

participação se deu em dois períodos distintos: de outubro de 1949 a junho de 1950, 

quando respondia pela seção de literatura do periódico, Literarias, juntamente com Manuel 

Flores Mora, e posteriormente, por dez anos consecutivos (1958-1968), como crítico 

literário e diretor da mesma seção. Como colaborador Rama permaneceu no quadro do 

jornal até 1974, quando do fechamento do periódico em consequência das agruras da 

ditadura uruguaia. 

A leitura não somente do semanário, mas de muitos livros de temas variados, corria 

em paralelo aos estudos do crítico uruguaio, que teve no ano de 1942 um marco especial, 

uma vez que concluíra os estudos secundários em uma escola pública, o liceu Dámaso 

Antonio Larrañaga. Fato que mereceu de Rama referência anos mais tarde: “Nací en un 

barrio popular, de padres españoles inmigrantes, que en él y en la escuela pública cercana 

me eduqué, dentro de una sociedad abierta y aluvional que había cifrado en la democracía 

sus esperanzas, su felicidad y su realización.”111 Foi nesse mesmo ano que ocorreu a perda 

do pai, o galego Manuel Rama Rodríguez, com seus 18 anos havia se aventurado para 

América, ao fugir do serviço militar espanhol que o levaria para a África. Manuel foi um 

dos tantos imigrantes que, semianalfabeto, deixou o campo e conseguiu prosperar em uma 

capital latino-americana com um trabalho de mão de obra especializada, no caso dele, 

como motorista de táxi.112 Essa corrente imigratória que chega à América Latina em 

meados dos anos 40, deixou também marcas na família dos Rama, devido à situação do 

                                                 
110 BARROS-LEMEZ, Álvaro; BLIXEN, Carina. Cronología y bibliografia Ángel Rama. Montevideo: 
Fundación Ángel Rama, 1986, p. 11. 
111 RAMA, Ángel. La novela en América Latina Panoramas 1920-1980. Santiago do Chile: Ediciones 
Universidad Alberto Hurtado, 2008, p. 21. 
112 Quando Ángel Rama está em viagem para a Europa, recebe a notícia do falecimento da mãe, Carolina 
Facal, em 1955. 
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Uruguai na época, situação para a qual Rocca fez a seguinte observação: “Eso habla bien, 

se si quiere, del Uruguay de aquellos años, de los años 30-40, que permitieron un elevador 

social muy rápido.”113  

Com a perda do patriarca, será Carlos, quatro anos mais velho que Ángel, a exercer 

destacado papel na sua formação, em particular na orientação de suas leituras. Orientação 

que irá colaborar para que Ángel anos depois se aproxime e se identifique com os 

princípios da Revolução cubana e com as lições do marxismo. Tal identificação já se fazia 

evidente quando Ángel repetia a frase que o irmão mantinha colada na porta de seu quarto 

por esses tempos de juventude: “El que tolera la infamia y la codea en paz, es un infame: 

abstenerse no basta, se ha de luchar contra ella”, de autoria do pensador cubano José Martí. 

As dificuldades se apresentaram precocemente para a família Rama Facal, que sem 

parentes no Uruguai, contou com o engenho e o empenho da mulher galega ao assumir as 

responsabilidades da casa. O que significara para Carolina Facal, uma dedicada faxineira, 

jornadas diárias de até 16 horas de trabalho. Épocas difíceis para a sra. Facal, que sob a 

nova condição de viúva não hesitou em se posicionar. “De acá en adelante, yo soy padre, 

madre y espíritu santo”, segundo relembrou Lilia Rama.114 

Diante de tal configuração familiar Rama e os irmãos começaram a dividir o tempo 

dos estudos com um emprego. No caso dele, os encargos foram em dose dupla, porque 

paralelamente às atividades de tradução do francês para o espanhol que passou a 

desenvolver na agência France Press, em Montevidéu, no ano de 1945, Rama se 

encarregara esporadicamente de uma seção sobre novidades literárias no jornal El País.  

A exemplo de outros uruguaios de sua geração, Rama contou com a escola pública 

como um dos pilares para a formação intelectual. Por isso, o fato de cursar o ensino 

secundário no Instituto Alfredo Vásquez Acevedo, instituição de excelência na época, 

tenha deixado marcas tão positivas em sua trajetória intelectual, segundo nos confirma as 

declarações do crítico e professor Pablo Rocca: 

 
La educación media o secundaria, en Uruguay fue muy prestigiosa. De 
algún modo era un poco la temperatura de este país. Es un país 
básicamente de clase media que apostó mucho en la educación secundaria 
y que además tenía como estamentos o categorías diferenciales. Es decir, 
ser profesor del Instituto Alfredo Vásquez Acevedo no era lo mismo que 

                                                 
113 Depoimento de Pablo Rocca à autora, em maio de 2008, na cidade de Montevidéu. (Apêndice C) 
114 Em entrevista à autora, realizada no dia 13 de junho de 2008, em sua residência, Calle Motivos de Proteo, 
Montevidéu.    
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ser profesor de otro instituto de enseñanza secundaria, ahí estaban los 
mejores calificados, los mejores, entre otros estaba en ese momento 
Ángel Rama y era, además, una educación media relativamente selecta, 
no tan difundida, no tan extendida, masificada, como pasó a serlo más 
tarde.115 

 
Assim, em 1947, Ángel Rama passou a frequentar alguns dos cursos livres na 

Universidad de la República, o que resultou em três anos de aulas e estudos sobre 

literaturas hispano-americana e europeias e, em particular a espanhola. Para tal disciplina, 

Rama contou com a presença do professor visitante, José Bergamín, com quem teve uma 

convivência bastante estreita, dentro de uma proximidade intelectual e afetiva, no que diz 

respeito às letras hispânicas, e também ao entusiasmo do pensamento político do qual 

Bergamín sustentava. “O fervor revolucionário, o compromisso ético, assumidos perante à 

Guerra Civil Espanhola”. Nos anos seguintes, Rama passa a ter aulas na Sección 

Agregaturas del Consejo de Enseñanza Secundaria (1948-1949). 

O universo de tais leituras desde a juventude até sua morte reuniu entre tantos 

autores, àqueles voltados ao pensamento político e histórico, que incluiu nomes como 

Domingo Sarmiento, Manuel González Prada, alguns marxistas mais próximos como 

Antonio Gramsci, Lukács, Galvano Della Volpe e entre os mais recentes, Walter 

Benjamin. Já, na década de 50, ao acompanhá-lo em seu percurso de incursões literárias, 

nos deparamos com Gide, Juan Goytisolo, Steinbeck, Heinrich Mann, Ibsen, como nos 

assinala Lozano e nos últimos anos.116    

Sua capacidade de excelente leitor foi igualmente ressaltada por Lozano ao reiterar: 

[Ángel] “fue capaz a lo largo de su vida de leer un libro de quinientas páginas en un 

día.”117 A marca de um leitor onívoro levou-o à amplitude de leituras e, consequentemente, 

a trabalhar com base em grandes instituições surgidas a partir destas leituras. Motivo que 

justifica uma das reivindicações de Françoise Perus, quando nos alerta: 

 

En algún momento, habrá que reconstruir con detenimiento la gran 
variedad de lecturas, confesadas o no, que informan las búsquedas y los 
resultados, siempre provisionales, de los análisis de Rama. Esta 
reconstitución (caso) permitirá entender mejor los múltiples 

                                                 
115 Depoimento de Pablo Rocca à autora, em maio de 2008, na cidade de Montevidéu. (Apêndice C) 
116 LOZANO, Carlos. Ángel Rama: critica literaria y utopía en América latina. Selección y prólogo de 
Carlos Sánchez Lozano. Colombia: Editorial Universidad de Antioquia. Medellín, 2005, p. xix-xxiii.  
117 LOZANO, Carlos. Ángel Rama: critica literaria y utopía en América latina. Selección y prólogo de 
Carlos Sánchez Lozano. Colombia: Editorial Universidad de Antioquia. Medellín, 2005, p. xv. 
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desplazamientos de su atención y sus enfoques, y acaso también el valor 
desigual de sus investigaciones.118 
 

Seguramente nesta gama de leituras de Rama incluíram-se aquelas que serviram de 

primeiros contatos com a literatura brasileira. É o que nos afirma Pablo Rocca, em Ángel 

Rama y Rodríguez Monegal y el Brasil: Dos caras de un proyecto latinoamericano: 

 

Con la lectura de este modesto tomo de 144 páginas, impreso en papel 
obra de segunda – con viñetas de Adolfo Pastor –, Rama pudo estar al 
tanto de una amplísima selección de la poesía brasileña del período en la 
que no falta ninguna figura clave, y sobre todo ellos se incluye una nota 
didáctica.119 

 

A referência de Rocca é para Poesía brasileña contemporánea (1920-46). Crítica y 

antología, de autoria do poeta e ensaísta uruguaio Gastón Figueira, editada pelo ICUB 

(Instituto de Cultura Uruguayo-Brasileño), no ano de 1947. Tal obra reuniu versos de 

Manuel Bandeira, Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Jorge de Lima, Murilo Mendes, 

Ronald de Carvalho, Cecília Meireles, Ribeiro Couto, Tasso da Silveira, Raul Bopp, Gilka 

Machado, João Cabral de Melo Neto e Lêdo Ivo. 

O conhecimento prévio da poesia brasileira deve ter motivado o crítico uruguaio a 

um olhar mais dedicado a um de nossos poetas: Carlos Drummond de Andrade. Foi com o 

intuito de conhecê-lo que se justificou uma de suas primeiras viagens ao Brasil, como nos 

confirma a professora Sandra Vasconcelos: “De passagem pelo país, no final de 1950, o 

crítico uruguaio fez uma visita a Carlos Drummond de Andrade, de cuja importância já 

tinha noção muito clara.”120 

Embora Rama tenha tido preocupações permanentes em relação a uma visão 

panorâmica, segundo nos relata sua irmã mais nova, o contato com a cultura brasileira 

pode ter sido anterior à leitura dos versos de Drummond. É bibliotecária aposentada 

nascida 1928, Lilia Beatriz Rama, que ao remexer os registros da memória, nos conta que 

na infância, graças à locação de um pequeno apartamento (anexo a casa onde moravam) 

para uma família brasileira, o pai pôde manter o lar dos Rama. E os filhos, puderam travar 

                                                 
118 PERUS, Françoise. ¿Qué nos dice hoy La Ciudad Letrada de Ángel Rama?. Signos Literarios, México, 
n. 1, p. 55-66, jan./jun. 2005.  
119 ROCCA, Pablo. Ángel Rama y Rodríguez Monegal y el Brasil: dos caras de un proyecto 
latinoamericano. Montevideo: Ediciones de la Banda Oriental, 2006, p. 112-113. 
120 VASCONCELOS, Sandra Gardini T. Ángel Rama no Brasil. In: AGUIAR, Flávio; VASCONCELOS, 
Sandra Gardini T. (Orgs.). Ángel Rama Literatura e Cultura na América Latina. São Paulo: Edusp, p. 33. 
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um contato com a cultura do país vizinho. “Papá lo alquiló a un brasileño, cuando la 

hambruna del año 34”, confirmou Lilia.121 

 

2.2.2 Teatro: fortes laços 

 

Na adolescência, o interesse de Rama por artes se manifestou rapidamente, mas foi 

com o teatro sua maior identificação. Identificação que havia dado sinais na infância, 

quando intimava os irmãos – e, incluía-se nesse elenco o caçula Germán, ainda um bebê – e 

mais algum vizinho para interpretações na noite de Natal. Curioso é notar no cenário de 

tais representações, que, sob colchas e toalhas de mesa, restava sempre a acolhida de um 

cão amigo para representar o burro da cena bíblica. Ao assumir a direção e o texto dos 

espetáculos caseiros, o uruguaio escalava Germán para o papel de menino Jesus, 

devidamente acolhido nos braços de Lília Beatriz, dois anos mais nova que Rama, a quem, 

sem escolha, cabia o papel de Virgem Maria. Já, Carlos, o irmão mais velho, se contentava 

com o papel de um dos protagonistas do enredo, São José.   

 Essa proximidade com o teatro, mais que a leitura de um repertório recheado de 

clássicos e autores como Sófocles, Eurípides e Pirandello, levou o jovem Rama a 

frequentar por dois anos (1942-43) a Escola de Arte Dramática do SODRE (Serviço 

Oficial de Difusão, Radiodifusão e Espetáculos), de Montevidéu. Foi o tempo em que 

passou a conviver com atores consagrados, chegando a atuar em várias montagens de obras 

clássicas como Antígona, de Sófocles, e na versão de Rafael Alberti para Numancia, 

dirigida por Margarita Xirgu, outro nome consagrado do teatro uruguaio da época. 

O seu envolvimento com o mundo das artes cênicas, no entanto, não parou nas salas 

de aula, ganhou os palcos, quando aos 16 anos, “já se reconhecia em Rama um fervoroso 

ator amador”, segundo comentários de José Pedro Díaz, um dos companheiros do crítico 

uruguaio em Marcha. É dele ainda as seguintes palavras: “Todavía recuerdo las voces del 

diálogo de Creonte y de Hermón (Pérez Soto y Ángel Rama) en el escenario que ofrecía en 

el prado del Museo Blanes”, referência aos jardins onde Rama e um grupo de jovens 

ensaiavam e encenavam espetáculos em Montevidéu para as chamadas Jornadas 

Arqueológicas de Teatro, evento voltado para a montagem de obras clássicas. 

                                                 
121 Em entrevista à autora realizada no dia 13 de junho de 2008, em sua residência, Calle Motivos de Proteo, 
Montevidéu.  
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Não permaneceriam no mesmo estágio as relações de Rama com o universo das 

artes cênicas, uma vez que, depois de participar de forma incisiva na fundação do grupo 

teatral independente El Retablo, em 1953, ele solicitou ajuda à Faculdade de Humanidades 

no sentido de aprofundar seus estudos sobre o tema. O projeto intitulado “Origen y 

desarrollo del teatro nacional”, tinha como eixo o estudo das relações entre o teatro, a 

literatura e a sociedade. Talvez nesse momento já fosse possível detectar algum indício dos 

primórdios do método crítico de Rama, levando-se em conta suas justificativas para tal 

empreendimento: 
 

Decidí encarar el estudio de un tema que en apariencia sólo merecía un 
tratamiento exclusivamente literario, en sus relaciones con la sociedad en 
que surgió, tratando de descubrir y precisar el modo como una “forma 
literaria” es al mismo tiempo “forma vital” y representa el estadio social 
de la cultura a que ha llegado un pueblo.122    

 

Da mesma forma, talvez tenha nascido dessa convivência tão estreita com o tema o 

estímulo para que Rama passasse a dedicar-se à crítica teatral. O que se efetivou em maio 

de 1954 no jornal Match, periódico que se alinhava às ideias do governo do presidente Luis 

Battle Berres, integrante do Partido Colorado. A partir do texto de estreia, “Tendremos otro 

teatro”, a participação de Rama, como crítico de teatro no jornal, seguiria até agosto do 

mesmo ano. 

Sobre teatro, Rama continuará escrevendo tanto para o diário El País como para o 

diario Acción a partir do ano de 1957. Sendo que, em Acción, as colaborações de Rama 

ocorriam em dose dupla, pois além da crítica de teatro, ele respondia pela seção dominical 

“Libros y autores”. Nesse período, a direção do jornal estava a cargo de Juan Carlos Onetti, 

que permaneceria na função até 1958. Rama, no entanto, se manteve como colaborador do 

periódico até 1964. É a partir dessa proximidade que eles estreitam uma convivência de 

amizade e porque não de dizer de parcerias literárias, uma vez que Rama será o autor do 

prólogo de El Pozo, obra fundadora de Onetti, publicada em 1939, e republicada pela 

editora Arca, de propriedade de Rama nos idos de 60. 

Antes de se dedicar às críticas publicadas na imprensa, Rama mantinha o alvo firme 

voltado para a carreira de ator, como nos mostram estas linhas de um de seus textos: “En 

ese entonces escribía cuentos, desdeñaba la crítica y ni por asomo se me ocurría la 

posibilidad de escribir teatro. El teatro para mí era un quehacer físico, como actor, y 
                                                 
122 BARROS-LEMEZ, Álvaro; BLIXEN, Carina. Cronología y bibliografia Ángel Rama. Montevideo: 
Fundación Ángel Rama, 1986, p. 19. 
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carecía de toda incitación intelectual”.123 Porém, não tardou muito para que o crítico 

contrariasse o seu depoimento, e passasse a enveredar pela criação de obras de teatro, 

abraçando assim a ficção. Gênero para o qual Rama já havia produzido textos,  e publicado 

na metade dos anos 50, na revista Deslinde. Para Mario Benedetti, escrever peças, seria 

uma das atividades literárias que Rama não alcançaria o mesmo êxito projetado por seus 

ensaios. Assim escreve Benedetti: “Ángel escribió teatro (La inundación, Lucrecia y 

Queridos Amigos), aunque que éste fue probablemente su campo más vulnerable; ejerció 

además, con toda solvencia la crítica teatral.”124 

As três peças de autoria de Rama foram encenadas entre 1958 e 1961 no Uruguai, 

sendo que La Inundación não obteve boa recepção da crítica, Queridos Amigos teve 

encenação a cargo da Comédia Nacional e Lucrecia, ao ser premiada no concurso de 

autores nacionais, também contou com a montagem a cargo da Comédia Nacional. 

A ligação de Rama com o teatro o acompanharia também na carreira de docente, 

tanto que em 1961 ministrou aulas de História do Teatro, na Escola Municipal de Arte 

Dramática, e depois assumiu cursos na Escola de Arte Dramática da Comédia Nacional. O 

domínio de alguns recursos cênicos foi importante para as aulas de literatura, na medida 

em que se transformavam em instrumentos de sedução junto à plateia de estudantes do 

ensino secundário, principalmente no momento da escolha destes alunos para o futuro 

curso de Letras. Fator, este, igualmente confirmado por parte da filha do crítico, Amparo 

Rama: “Tenho encontrado muitos deles [estudantes] ao longo da minha vida em 

Montevidéu, e seus comentários unânimes me confirmam tais afirmações.”125
 

É, no entanto, a partir da montagem da peça Queridos Amigos, entre 1960 e 1961, 

que o crítico uruguaio declarou pública sua necessidade de afastamento do teatro para 

dedicação exclusiva à crítica literária. Decisão que consta do programa do espetáculo 

premiado com menção honrosa em 1958. “Con esta pieza teatral se repite el mismo 

fenómeno que se produjo en nuestro medio ante el estreno de las obras anteriores: primero 

gran expectativa, tanto por parte del público ordinario como por parte de la crítica 

                                                 
123 RAMA, Ángel. El teatro y yo, Acción, 24 de octubre de 1958, apud, BLIXEN p. 14. 
124 BENEDETTI, Mario. “Ángel Rama y la arriesgada navegación”. El País, Madrid, 12 dez. 1983. p. 11. 
125 Depoimento de Amparo Rama, durante participação do evento Ángel Rama, transculturador do futuro, 
realizado no Memorial da América Latina (SP), em novembro de 2009.  
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especializada, y luego, el regusto de algo que no satisface plenamente”. 126Daí em diante, 

Rama se aplicará exclusivamente às questões literárias. 

 

2.2.3 Um professor “solar” 

Para Rama, enseñar y aprender formaban parte de 
una misma ceremonia dialéctica, y nunca conocí a 
otra persona que se internara con tanta pasión en 

las dos aguas a la vez.  

Tomás Eloy Martínez127 

 

 

Afora sua trajetória na imprensa, a atuação multidisciplinar de Ángel Rama seguiu 

no entrecruzamento de atividades pessoais e profissionais, fator que lhe deu um grau 

peculiar de brilhantismo, transformando-o, segundo palavras de Antonio Candido, em uma 

“figura solar”. Assim, dentro de uma pluralidade intelectual, a exemplo de Antonio 

Candido, Rama também foi um docente exemplar.  

Talvez estivesse em sua determinação de “sacerdócio intelectual”, o fato que Rama 

teve em sua carreira de docente um desempenho também notável e notado, dentro e fora de 

seu país. Na observação de Ana Inés Larre Borges, sua forma de atuar como pedagogo 

consagrou-se em algo especial: “Una tarea en la que puede haber mucho de narcisismo 

pero también, inevitablemente, de generosidad y, sobre todo, de ejercicio de 

democracia.”128 

 A carreira de Rama como professor se inicia ao passo que ingressara em 1948 no 

recém-criado Instituto de Professores “Artigas” (IPA) com o objetivo de especializar-se na 

dinâmica e didática das aulas. Três anos mais tarde, ao ser nomeado professor pesquisador 

e diretor técnico da biblioteca deste instituto, onde permaneceria até 1958, encarregou-se 

                                                 
126 BARROS-LEMEZ, Álvaro; BLIXEN, Carina. Cronología y bibliografia Ángel Rama. Montevideo: 
Fundación Ángel Rama, 1986, p. 26. 
127 MARTINEZ, Tomás Eloy. Pequeño diario de un gran hombre. El Espectador [28 jun.2008]. Disponível 
em: <www.elespectador.com/opinion>. Acesso em: 8 out. 2011. 
128 LARRE BORGES, Ana Inés. La necesaria reconstrucción de un mapa crítico. Brecha, Jueves, p. 6, 8 jul. 
2010. Disponível em: <http://www.brecha.com.uy/cultura>. Acesso em: 7 jul. 2011. 
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de coordenar e publicar a coleção Clássicos Uruguaios, que em um período de sete anos 

editou 28 volumes.  

Em 1952, o uruguaio abraçou a carreira de docente no ensino secundário, atribuição 

que o conduziu desse ano até o início dos anos 60 a uma carregada carga horária 

distribuída por diferentes estabelecimentos. 

Impulsionado por uma disposição quase nata para as salas de aula, foi ministrando 

aulas para a educação secundária que Rama conseguiu encontrar uma alternativa de 

complementar seus ganhos. Tratava-se de uma opção bastante comum a muitos jovens 

contemporâneos de Rama naqueles primeiros anos da década de 50.  

Embora muito dedicado, Rama, tinha, entre suas características marcantes, certo 

magnetismo na atuação e no desempenho como professor, habilidade que pode ser 

creditada ao seu envolvimento com o teatro. Tal atuação do mestre foi acompanhada por 

um desses alunos ouvintes, o editor Daniel Divinsky, que veio a ser, anos depois, um de 

seus colaboradores nas questões editoriais:  

 

Al terminar mi horario laboral, iba a las aulas a escuchar las clases. 
Nunca oí un discurso tan seductor, tan sin muletillas y coherente como el 
de Rama. Su rotundidad expresiva la he escuchado pocas veces a lo largo 
de mi vida: un discurso en el que las ideas se van abriendo como en un 
cielo en el que las nubes se corren y uno ve el pensamiento del disertante 
con absoluta nitidez.129 
 

Com Divinsky, concordou Rosario Peyrou. A escritora e jornalista uruguaia, autora 

do prólogo de Diário: 1974-1983 Ángel Rama, teve Rama como mestre nos finais da 

década de 60, em um dos últimos cursos de Literatura Latino-Americana, em época que, de 

forma bastante inovadora, o uruguaio dedicava suas aulas aos estudos sobre a obra do 

cubano Alejo Carpentier. Autor que, segundo o próprio Rama, até meados de 1962 era um 

desconhecido em boa parte do território latino-americano. Sobre a importância de Rama na 

formação de seus alunos, Peyrou complementou:  

 

Fue un maestro cálido y  deslumbrante: nos puso en contacto con los 
nuevos escritores enmarcándolos en sus coordenadas históricas y de 

                                                 
129 Depoimento de Daniel Divisnky quando participou do  simpósio "Ángel Rama, un ciudadano letrado de 
América Latina", realizado em junho de 2008 no Centro Cultural Paco Urondo da Faculdade de Filosofia e 
Letras da Universidade de Buenos Aires.  
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tradición literaria, y sobre todo, nos contagió un entusiasmo y una pasión 
por la literatura que ayudó a consolidar no pocas vocaciones.130 

 

Empatia e sintonia junto a uma plateia estudantil foram aspectos marcantes aos 

olhos de quem acompanhou Rama em ação fora de seu país também. Como o fez o 

professor Antonio Candido, ao relembrar uma passagem do colega uruguaio por um dos 

espaços da FFLCH na Universidade de São Paulo nos idos de 80.  

 

Eu o convidei uma vez para vir dar um curso aqui em São Paulo. Era um 
anfiteatro enorme que tinha lá nas colmeias [referência a um dos espaços 
onde ficavam algumas salas de aulas da FFLCH nos anos 70]. Ali eu não 
sei quantas pessoas deveria caber. (...) 200 pessoas ou 250. (...) A 
impressão que eu tinha que ele eletrizava o público, porque não havia um 
suspiro, não havia uma respiração. E ele, com toda naturalidade, [com] 
aquela flama que ele tinha. Eu nunca vi uma comunicação de um 
intelectual com o público como eu vi com o Rama. Eu vi o Monegal que 
era brilhantíssimo também, mas era histriônico. (...) Enquanto que o 
Ángel não. O Ángel não caía do pedestal de intelectual. Ele era uma 
capacidade de comunicação realmente extraordinária. A capacidade que 
ele tinha de dar corpo às ideias, através da palavra, era uma coisa 
milagrosa.131 

 

Nos anos de 1961 e 1962, Rama somou duas experiências distintas no tocante à 

docência. Uma, ao voltar-se para as aulas sobre a história do teatro na Escola Municipal de 

Arte Dramática em Montevidéu. E, outra, no ano seguinte, ao assumir pela primeira vez 

aulas fora do Uruguai, e encarregar-se de cursos na Argentina e no Chile, respectivamente, 

na Universidade de Buenos Aires e na Escola de Verão de Santa María de Valparaíso. A 

partir de então, o crítico desencadeou uma profusão de aulas e cursos em instituições 

latino-americanas. Dessas experiências, como professor convidado, constam as aulas no 

México: nas universidades Nacional Autónoma de México (Unam), de Xalapa; na 

Colômbia: Nacional de Bogotá e Universidade del Atlântico de Barranquilla; na 

Guatemala: Universidade de San Carlos de Guatemala, entre outras.  

Após ter ingressado por meio de concurso público na Facultad de Humanidades y 

Ciencias (Udelar- Universidad de La República), no período entre 1966 e 1969 Rama 

passou à chefia interina da cátedra de Literatura Hispano-Americana e, posteriormente, 

                                                 
130 PEYROU, Rosario. Prólogo. In: RAMA, Ángel. Diario 1974-1983 Ángel Rama. Prólogo, edição e notas 
de Rosário Peyrou. Caracas: Ediciones Trilce. La Nave Va, 2001, p. 13.   
131 Depoimento do professor Antonio Candido à autora, durante entrevista realizada no mês de julho de 2009, 
em sua residência, na cidade de São Paulo. (Apêndice A) 
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assumiu a direção desse Departamento na Faculdade de Humanidades da Universidade da 

República. Responsabilidade que em nada alterou o ritmo de sua agenda como professor. 

Ao contrário, o uruguaio se empenhava em imprimir às aulas desse período um caráter 

coerente com sua dedicação ao projeto maior, o de mapear a história de uma literatura 

latino-americana. Um tema bastante novidadeiro para a época, pois tratava da nova 

narrativa latino-americana. Ou seja, dos escritores que a partir do boom ganharam relevo 

no cenário dos estudos literários da América Latina e do mundo. O que justificava a 

inclusão de autores como Alejo Carpentier ou García Márquez nos programas 

universitários. Autores recém-chegados, por assim dizer, ao cânon, que já ganhavam as 

reflexões do professor Rama.   

Tal postura nos evidencia essa capacidade multifacetária de Rama, que, na 

condição de professor universitário e crítico de jornal, conseguia manter-se muito bem 

informado e acima de tudo sintonizado com o seu tempo, com os autores e as obras do 

momento. Atitude que Rama mantivera também junto às universidades estrangeiras, como 

se registrou em seus cursos na Universidade de Porto Rico, Río Pedras, e na Escola de 

Letras da Universidade Central da Venezuela, entre outros. A respeito dessa prática de 

Rama, Pablo Rocca teceu os seguintes comentários: 

 

Eso le daba un dinamismo. Y, de algún modo, cuando él, en su breve 
pasaje por la universidad de aquí [Montevideo] como profesor de 
literatura iberoamericana, como se le llamaba en la época, lo que trató de 
hacer fue también renovar la agenda, es decir, en lugar de trabajar con los 
más distantes, trabajar con las cosas más en caliente. Por ejemplo, dictó 
un curso, un seminario sobre Cien Años de Soledad, de Gabriel García 
Márquez en el año 69, o sea, un año y tres meses de la publicación de la 
primera edición. Me parece una cosa bastante sorprendente.Y eso, sin el 
periodismo, es imposible. 132 
 

Nem mesmo a nomeação como diretor do Departamento de Literatura da 

Universidade da República, proporcionou a Ángel Rama estabilidade financeira para 

manter-se na capital uruguaia. O que resultou em um acúmulo de cargos nesse ano de 

1969: professor de Literatura Ibero-americana e Rio-platense no Instituto de Profesores 

“Artigas” e mais um ciclo de aulas e palestras na universidade porto-riquenha de Río 

Piedras. No ano seguinte, em 1970, Rama irá se transferir para esta última universidade, 

ainda que não totalmente recuperado de uma endocardite.  

                                                 
132 Depoimento de Pablo Rocca à autora, em maio de 2008, na cidade de Montevidéu. (Apêndice C) 
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Ministar aulas fora do Uruguai foi uma das soluções de Rama para manter-se 

financeiramente, “para ganarse la vida”, embora tivesse – o que o marcou por toda vida – 

outras tantas atividades profissionais complementares. A manutenção do cargo de 

professor convidado por dois anos, em Porto Rico, foi a alternativa encontrada por Rama 

frente à ausência de condições favoráveis em seu país para a docência universitária. A 

exemplo de muitos intelectuais de sua geração crítica, Rama não contava com a titulação 

de mestre nem de doutor, títulos que não eram oferecidos pelo sistema educacional do 

Uruguai na época. Afora isso, o país dispunha de um número reduzido de instituições 

universitárias capazes de recebê-lo como docente. O intervalo desta sua ausência do 

Uruguai terminou no ano seguinte, em 1970, quando Rama retornou ao magistério na 

Faculdade de Humanidades e Ciências em Montevidéu, agora em cursos trimestrais 

voltados para a pós-graduação.  

No período que se segue, Rama continua com sua atividade de docência em 

diversas instituições de ensino universitário de Porto Rico, tendo em pauta autores como 

Felisberto Hernández, Onetti, Lezama Lima e temas voltados para a imagem da América 

Latina na literatura. Período que vai até 1971, quando tem negada a renovação de seu visto 

de permanência em Porto Rico.   

A capacidade de sua atuação multidisciplinar, movida às inquietudes intelectuais, 

levaram-no a fundar, em 1972, o Centro de Estudos Latino-americanos, este criado com o 

objetivo de promover a pesquisa e a difusão da cultura latino-americana.  

Devido ao golpe militar de 1973, Rama enfrentou problemas de ordem política para 

retornar a seu país, pois havia recém deixado Porto Rico e se transferido para a Venezuela 

quando o presidente Juan María Bordaberry instaurou o regime ditatorial no Uruguai. Foi 

então que o crítico se estabeleceu em Caracas, cidade que residiu até 1978. Em território 

venezuelano, Rama passou a lecionar na Faculdade de Letras da Universidade Central da 

Venezuela como professor regular no Instituto Pedagógico de Caracas. Comprometido 

com a questão da divulgação dos novos autores, especialmente os que participavam do 

boom latino-americano e, por conseguinte, dos temas que tomavam a contemporaneidade 

dos estudos literários na América Latina, Rama, enquanto professor do Pedagógico de 

Caracas, dedicou boa parte de seus cursos a temas como “Estruturas poéticas 

contemporâneas”, “A poesia do surrealismo na América Latina”, “O real e o fantástico na 

narrativa latino-americana”. 
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Foi durante sua estada venezuelana que no final do ano de 1973 Rama veio para 

São Paulo a convite de Antonio Candido. Ocasião em que participou de dois seminários 

para alunos de pós-graduação na Universidade de São Paulo sobre as correntes literárias 

contemporâneas. “Transculturação narrativa latino-americana” foi o tema de que tratou um 

desses seminários, assunto que Rama começava a estudar, uma vez que desde o final dos 

anos 60 vinha dedicando-se à leitura de textos literários sobre o tema.  Posteriormente, tais 

estudos dariam origem a um de seus livros fundamentais, de título muito similar:  

Transculturação narrativa na América Latina, publicado em 1984, com a relevância da 

dedicatória: “A Darcy Ribeiro e John V. Murra, antropólogos de nuestra América”.  

A instabilidade profissional com a qual Rama se deparou por toda essa década, que 

coincide com o tempo de exílio, e foi também resultado da ausência de títulos acadêmicos 

somado às exigências mercadológicas das instituições de ensino, trouxeram dissabores ao 

crítico uruguaio. Dissabores os quais ele não se furtou de registro em algumas das 

passagens de seu Diário Foi uma época em que, nas palavras de Rocca, Rama amargou 

doses a mais de sofrimento:  

 

Esta etapa en lo que tiene que ver con su profesión, verá los tremendos 
sufrimientos que padeció; porque entre otras cosas, los títulos que 
empezaron imponerse en todo el mundo, en buena medida a causa del 
modelo universitario norteamericano, [y que] aquí no existían ni existen 
aún. [Doctorado en el área aún aquí no existe.] Entonces Rama lo único 
que tenía era secundaria completa. Así que, defenderse con ese no título 
en el mundo no era tan simple, a pesar de su inmensa acumulación de 
trabajo y su infinito saber. 133   

 

No ano de 1977, Rama foi nomeado professor honoris causa da universidade 

venezuelana de Zulia, fato que trouxe reconhecimento de sua atuação como docente e, 

além disso, causou-lhe certo alívio na superação de problemas dessa ordem. Nesse mesmo 

ano, Rama passou a trabalhar como professor universitário em território norte-americano, 

precisamente na Universidade de Stanford. 

Dois anos após a estreia na vida universitária norte-americana, Rama foi contratado 

em 1979, como professor visitante do Departamento de Espanhol da Universidade de 

Maryland e também do Midlebury College. No ano seguinte, o convite veio de Princeton, 

quando passou a ministrar aulas na condição de professor visitante. 

                                                 
133 Depoimento de Pablo Rocca à autora, em maio de 2008, na cidade de Montevidéu. (Apêndice C) 
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A volta ao Brasil ocorreu em 1980. Desta vez para a participação das Jornadas de 

Literatura Latino-Americanas de São Paulo e de um colóquio na Universidade Estadual de 

Campinas (Unicamp), organizados por Antonio Candido. Nesse evento, com o intuito de 

debater a literatura latino-americana, participaram, entre outras figuras da crítica, o 

peruano Antonio Cornejo Polar e a argentina Beatriz Sarlo.   

Uma das razões para a vinda de Rama a São Paulo ajustava-se ao projeto do qual 

Candido também fazia parte e que consistia na criação de um Centro Latino-Americano, 

afora a realização de publicações reunindo os temas afins. O que veio, em parte, a se 

consolidar mais para frente, em 1993, quando da publicação de três volumes de América 

Latina Palavra, Literatura e Cultura. Tal obra foi organizada pela professora chilena Ana 

Pizarro e contou com a colaboração de cerca de cem estudiosos distribuídos pela Europa, 

Estados Unidos e América Latina. Deve-se ressaltar que nesse grupo de colaboradores 

estavam Candido e Rama, dupla à qual pertencia a ideia original do projeto, que, entre 

outras coisas, ambicionava a realização de uma obra maior sobre a história da literatura da 

América Latina.  

Fora de seu país, para onde não mais retornou, o crítico uruguaio somente efetivou-

se como professor titular em 1981, o que se deu no Departamento de Literatura Latino-

Americana da Universidade de Maryland, instituição incapaz de assegurar a sua estada em 

território norte-americano. Incapaz, pois Rama teve o seu pedido de visto americano de 

residência negado pelo governo sem que a instituição nada fizesse. E mediante uma falsa 

acusação de “subversivo comunista”, baseada na lei McCarran-Walter (sancionada na 

época do maccarthismo), e em informações confidenciais vindas do governo ditatorial do 

Uruguai, o crítico latino-americano foi obrigado a deixar os Estados Unidos em julho de 

1982.134 O fato teve repercussão mundial e levantou entre intelectuais e personalidades 

uma manifestação fervorosa que contou com assinaturas de amigos próximos como García 

Márquez, dos presidentes Carlos Andrés Perez, da Venezuela, e Belisario Betancur, da 

Colômbia, e, dentre outros escritores, Arthur Miller135 e Julio Cortázar  

                                                 
134 PEYROU, Rosario. Ángel Rama, explorador de la cultura [Exposição- Folheto de exposição]. 
Montevidéu: Centro Cultural da Espanha 2010, p.50. 
135 Arthur Miller foi o autor do texto que apareceu primeiramente nas conferências sobre Escritores proibidos 
organizadas pelo PEN Club e Fund For Free Expression, em Nova York. Posteriormente apareceu na PEN 
Summer Newsletter, na Harper´s (jul. 1984) e, nesse mesmo ano, a revista Texto Crítico, que teve edição 
temática em homenagem a Rama, publicou o texto traduzido para o espanhol. Também em espanhol o texto 
foi publicado na edição do jornal El País de número 217, p. 11, em 31 de dezembro de 1993, com o título “El 
interrogatório”. 
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Rumou à capital francesa, cidade que Rama tinha decidido se estabelecer em 

definitivo, agora na condição de pesquisador, por conta de uma bolsa de estudos da 

fundação Guggenheim. Ali, em companhia de sua segunda esposa, a artista plástica e 

crítica Marta Traba, o uruguaio se centraria no estudo de culturas populares na América 

Latina, resultado de seu futuro projeto acadêmico na École Pratique de Hautes Études. 

Nesta instituição ministraria, entre 1983 e 1984, um curso sobre a modernização cultural 

da América Latina no final do século XIX. Ainda nesse mesmo ano de 1983, a 

Universidade de San Marcos, em Lima, concedeu-lhe o título de honoris causa como 

resultado de uma votação unânime entre os colegas professores da instituição.   

Em 1983, Rama veio novamente a São Paulo, para realização de um ciclo de 

conferências sobre a América Latina na Unicamp, que aconteceu entre 3 e 6 de outubro. 

Novamente Candido, ao lado de Ana Pizarro, uma das coordenadoras do projeto, trataram 

de dar prosseguimento ao que seria uma obra voltada para a História da Literatura Latino-

Americana.136  

Devido à amizade entre Candido e Rama, o crítico uruguaio para essa ocasião 

hospedou-se na casa do professor em São Paulo. Momento que deixou registros, dos quais 

Candido nos relembra: 

 

Ele tinha estado aqui em Campinas, por causa daquela obra que a Ana 
Pizarro coordenou. Eu e ele fomos encarregados de fazer a síntese dos 
debates e fazer um rascunho do plano. Ele veio para a nossa casa, onde 
passou cinco dias conosco. A Gilda, ele e eu passeávamos, íamos para cá 
e para lá, mas na hora de trabalhar, demos duro. Montamos tudo, ele 
disse: “Bom, não está terminado, agora precisamos dar o demão final. 
Você agora vai a Paris. Você e a Gilda vão ficar no nosso apartamento lá 
em Paris. E, em março, nós terminamos.137 
 

 
Em 27 de novembro desse ano um acidente aéreo com o avião que saiu de 

Mejorada del Campo, nas proximidades de Madri, com destino à Bogotá, onde Rama, iria 

                                                 
136 “Algunas sugerencias de trabajo para una aventura intelectual de integración” foi o título do texto que 
Ángel Rama apresentou neste encontro, e teve sua publicação posterior em La literatura latinoamericana 
como proceso (1985), organizado por Ana Pizarro. Juntamente com Rama, Candido e Ana Pizarro, estiveram 
também no encontro Domingo Milani, José Luiz Martinez, Beatriz Sarlo, Roberto Schwarz, Jacques 
Leenhardt, Carlos Vogt, Fernando Novais, Jorge Schwartz, entre outros. Vale acrescentar que destes 
encontros resultou a publicação de três volumes da obra América Latina: palavra, literatura e cultura. São 
eles: A situação colonial (v.1); Emancipação do discurso (v.2); Vanguarda e Modernismo (v.3). 
137 Depoimento do professor Antonio Candido à autora, durante entrevista realizada no mês de julho de 2009, 
em sua residência, na cidade de São Paulo. (Apêndice A)  
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participar do Primeiro Encontro da Cultura Hispano-Americana, atendendo a um convite 

especial do então presidente colombiano Belisario Betancur, matou todos os passageiros. 

Entre eles estavam Marta Traba, e os escritores Manuel Scorza e Jorge Ibargüenguoitia.  

Exatamente nesse dia realizava-se em Montevidéu o primeiro ato público massivo 

contra a ditadura uruguaia, e reunia cerca de 500 mil pessoas em frente a um dos 

monumentos mais centrais da cidade, o obelisco dos Constituintes. O ato, que ficou 

conhecido como “Rio de Liberdade”, marcou o início de uma nova era política no Uruguai. 

O nome do ato se imortalizou em um registro fotográfico de José Plá, que justamente 

chamava a atenção para o mar de gente que se concentrara ao redor do parque Batlle, o 

mesmo que Rama em sua juventude usava como cenário para ensaios e jornadas teatrais. 

Nem todos os milhares de uruguaios presentes na manifestação tão emblemática 

conseguiram ouvir quando os alto-falantes anunciaram a morte do filho ilustre. 

 

2.2.4 Investida editorial  

 

Nessa pluralidade intelectual de Ángel Rama, a vocação para editor também falou 

alto, e, em 1950, o crítico juntamente com o amigo, escritor, advogado e jornalista Carlos 

Maggi, fundou Fábula, a editora que no período de um ano publicou seis títulos de autores 

uruguaios, incluindo os dois primeiros livros de Rama, o romance ¡Oh, sombra puritana! 

(1951), e o conjunto de ensaios La aventura intelectual de Figari (1951), além do livro de 

estreia de Carlos Maggi, Polvo enamorado (1951), que acabou se consagrando como um 

best-seller uruguaio.  

Como forma de compreender a gênese de tal empreendimento cultural, poderia se 

pensar no trabalho feito por Rama junto à Biblioteca Nacional de Montevidéu. Com 

permanência na instituição por 16 anos, o crítico uruguaio participou de árduas 

empreitadas: conseguiu, de modo considerável, reunir bibliografia, com obras e autores 

uruguaios em particular, participou da organização da Sala de Autores Uruguaios e ainda 

foi chefe de dois departamentos, o de Bibliografia e o de Aquisições. Somava-se a estas 

empreitadas, outro fator, a ideia de que “publicar livros tornaria as pessoas melhores”. 

Ideia, esta, de princípio sociológico, da qual Rama era partidário e praticante, como 

assinalou Rocca.  
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Para desenvolver a atividade editorial, que despertava encanto e uma determinação 

quase obstinada, o crítico teve a colaboração de parceiros. Carlos Maggi foi um deles. Um 

dos mais longevos amigos de Rama, associou-se às incursões pessoais138 e editoriais do 

crítico uruguaio desde a juventude dos 17 anos. Atualmente, Maggi, dono de uma lucidez 

extraordinária para os 90 anos, ao se remeter ao passado, nos recorda passagens 

importantes dos tempos de Rama editor: 

 

Ángel fue un editor muy importante, [y] sus ediciones de Arca también. 
Cuando nosotros llegamos no había en el Uruguay ninguna editorial. 
Había habido editoriales en el novecientos, y después habían 
desaparecido y los libreros no aceptaban nuestros libros ni en 
consignación. Así que ni aun en consignación logramos dejar libros en 
una o dos librerías, no podíamos vender libros, inventamos las 
editoriales, una de ellas fue Alfa. La primera, por eso se llama Alfa, fue la 
primera que era de un español, Benito Milla, que fue el que se atrevió a 
tener un editorial como empresa. Pero Arca salió muy poco después de 
eso, y después empezaron a producirse una cantidad de ellas.Pero es un 
dato muy importante porque marca un hiato, como un vacío que hubo 
entre la generación del novecientos y nosotros. Somos de tres quincenas 
de años posteriores. 139 

 
Depois de Fábula, Rama atuou na editora Alfa, que era de propriedade do espanhol 

Benito Milla. Nessa empresa, o crítico uruguaio, assumiu a direção da coleção Letras de 

Hoy, no período de 1960 a 1962. Tal coleção publicou pela primeira vez títulos como 

Juntacadáveres de Juan Carlos Onetti e Gracias por el fuego, de Mario Benedetti. 

Também pelo selo Alfa saíram outras das obras de ficção de Rama, Cacería Noturna 

(1960) e Tierra sin Mapa, (1961).140 Paralelamente aos trabalhos de Alfa, Rama dedicou-

se, nesse intervalo de dois anos, à direção técnica da Coleção Clássicos Uruguaios da 

Biblioteca Artigas e participou de uma cooperativa de escritores da revista Asir. 

Dentro do propósito de seguir publicando novos autores latino-americanos e 

uruguaios, em particular, Rama, que a esta altura já havia se constituído em um editor 

                                                 
138 Rama, ao se casar em 1950 com a poetisa Ida Vitale, e Maggi, também recém casado com a escritora 
Maria Inês Silva Vila, optaram por morar conjuntamente e dividiram uma casa em Montevidéu.    
139 Depoimento de Carlos Maggi à autora, em maio de 2008, em sua residência em Las Toscas, próxima a 
Montevidéu.  
140 Tierra sin Mapa, a obra que havia sido ganhadora do prêmio Ramon del Valle Inclán, pelo júri do Centro 
Gallego de Buenos Aires, em 1959, teve duas edições distintas. Uma delas pela organização do Prêmio,  
neste mesmo ano da premiação, e outra pela editora Asir. A primeira tradução para o português é de autoria 
de Roseli Barros Cunha (Terra sem mapa. São Paulo: Grua, 2008), bem como as notas e o posfácio da obra. 
Trata-se de uma tradutora que também possui dois trabalhos sobre o autor, respectivamente, sua dissertação 
de mestrado e sua tese de doutorado, ambas na defendidas na FFLCH/USP.  
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experiente, fundou no ano de 1962, ao lado de seu irmão Germán e de José Pedro Díaz, a 

editora Arca, que, nas palavras de Guillermo Schavelzon, consagrou-se em uma editora de 

vanguarda: 

 

Arca, dirigida por Ángel Rama, fue la primer editorial de lengua 
castellana que publicó a Gabriel García Márquez. En esa época apareció 
una edición de La Hojarasca, en cuya presentación Rama anunciaba a un 
joven que sería un gran escritor. Hubo también una serie de Bolsilibros 
Arca, que reunió en pequeños y muy económicos libros a lo mejor de la 
literatura uruguaya y latinoamericana. Se vendían en los quioscos, en las 
escuelas, en los autobuses.141 

 

Com a colaboração fundamental de Alberto Oreggioni – quem se encarregaria da 

editora quando da ausência de Rama do Uruguai, conseguindo que a empresa sobrevivesse 

no período da ditadura –, Arca publicou antes de 1972 mais de 350 títulos a preços 

populares, com tiragens nunca inferiores a três mil exemplares. Tratava-se da coleção 

Narradores Latino-Americanos (Bolsilibros) que reuniu autores clássicos e 

contemporâneos da cultura nacional. Entre os volumes constaram a obra completa de 

Felisberto Hernández, cuja edição teve as leituras de Julio Cortázar e Roger Caillois, vários 

títulos de Onetti, Benedetti, Francisco Espínola, Idea Vilariño, Armonía Somers, Mario 

Arregui, além dos escritores mais jovens, como era o caso de Cristina Peri Rossi, Hiber 

Conteris e Eduardo Galeano. Também o escritor uruguaio Horácio Quiroga, recebeu de 

Arca atenção especial, uma vez que a editora lançou em oito volumes, as Obras inéditas y 

desconocidas de Horacio Quiroga, em uma apurada realização do então jovem crítico 

Jorge Rufinelli em conjunto com Ángel Rama.  

Na editora Arca, Rama dedicou-se ainda a quatro obras temáticas, fazendo-se 

responsável pela seleção, prólogos e notas de: Cien años de raros (reunião de autores 

uruguaios considerados “raros e malditos”); La mitad del amor (sobre a literatura a cargo 

de mulheres no Uruguai), Soledad de la sangre (a respeito da chilena Marta Brunet) e 

Montevideo, gentes y lugares.  

A dedicação de Rama junto a essa atividade cultural ganhou espaços fora do 

Uruguai, quando, em 1967, ele assume o cargo de assessor literário por dois anos, e se 

junta a Guillermo Schavelzon para criar em Buenos Aires a editora Galerna. A nova 

editora estava voltada para a publicação de textos, que de acordo com Schavelzon, 
                                                 
141 SCHAVELZON, Guillermo. Ángel Rama, visión de editor. Texto Crítico, México, n. 31-32, p. 127, jan./ 
ago. 1985. Disponível em:<http://cdigital.uv.mx/handle/123456789/7101>. Acesso em: 8 out. 2011. 
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“estavam inquietando a intelectualidade europeia”. Tratava-se de ensaios de Lévi-Strauss, 

Roland Barthes, Theodor Adorno, Darcy Ribeiro entre outros. Eram textos que abordavam 

o estruturalismo (Barthes), a indústria cultural (Adorno) e as questões relativas à 

Universidade. Este último referente à La universidad necesaria, de autoria de Darcy 

Ribeiro, que se encontrava exilado em Montevidéu. Isso sem contar na refinada coleção 

Aves del Arca, que reuniu títulos como o Urfaust, de Goethe, Diarios íntimos, de 

Baudelaire, La fugitiva de Chujo, de Murasaki Shikibu, e um volume de poesia quéchua.  

As investidas empreendedoras de Ángel Rama tiveram um papel significativo para 

o crescimento da indústria editorial uruguaia ou o chamado boom editorial. Entre outros 

fatores, este feito resultou do comportamento peculiar do público leitor uruguaio. Público, 

esse, formado basicamente pelo semanário Marcha, no qual Rama vinha atuando desde 

1959, e que até essa época, ou seja, até o final dos anos 50 e começo dos 60, manifestava 

sua inquietude frente às publicações periódicas como jornais ou revistas, buscando nos 

livros suas necessidades leitoras aquém do entretenimento. Momento em que Rama 

chamou de “apogeu da edição nacional de livros” e no qual a escritora Rosario Peyrou se 

ateve, em revisão daquele momento histórico uruguaio, e que destacamos a citação: 

 
Existía un público nuevo, fundamentalmente constituido por jóvenes que 
ambicionaban un cambio en la realidad nacional. Quería por lo tanto 
revisar el país, su historia, sus hombres, sus ideas; procuraba una 
modernización que en las disciplinas nuevas (sociología, economía, 
psicología, etc.) se abastecía; bajo el impulso de la revolución cubana se 
ponía a la búsqueda de la América Latina. Esa generación estaba 
presenciando (viviendo, padeciendo) la quiebra del “welfare state” que 
había sido el Uruguay en la larga época batllista: la crisis económica, las 
nuevas búsquedas políticas, el panorama internacional y en especial el 
latinoamericano, la incorporación del arte y la estética contemporánea, 
sobre todo norteamericana, el hondo e imaginativo deseo de hacer cosas, 
todo se combinaba para generar dentro de esa sociedad, numéricamente 
reducida, un ávido público lector. A su servicio nacieron las 
editoriales.142 
 

Em se tratando de um intelectual que se manteve em face de uma atuação 

multifacetada como foi Ángel Rama, é possível ver nesta profícua atividade de editor outra 

das gêneses de uma de suas mais expressivas realizações editoriais: a criação da Biblioteca 

Ayacucho, que se consagrou como um dos projetos pioneiros e mais importantes de 

integração cultural realizado até hoje na América Latina.  

                                                 
142 PEYROU, Rosario. Ángel Rama, explorador de la cultura [Exposição- Folheto de exposição]. 
Montevidéu: Centro Cultural da Espanha 2010.  
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Antes, porém, de nos referirmos a tal realização, faz-se necessária a alusão a outra 

coleção, a Enciclopedia Uruguaya, que foi criada em conjunto por Rama e Darcy Ribeiro. 

À dupla se juntaram outros profissionais da editora Arca, criou-se um Centro Editorial da 

América Latina para colocar em prática o lançamento dos 63 fascículos semanais entre 

1968 e 1970. Segundo Peyrou, a Enciclopedia tinha como objetivo apresentar uma visão  –

de forma compactada – da história cultural do Uruguai, a partir de um enfoque 

interdisciplinar. O diferencial desta coleção estava no exemplar de um livro que 

acompanhava cada um dos fascículos, de autoria de um autor uruguaio, o que na visão de 

Rama formaria a biblioteca uruguaia fundamental, uma coleção básica para a formação 

cultural do leitor uruguaio.   

Entre o grupo de colaboradores da Enciclopedia Uruguaya mesclavam-se 

sociólogos, historiadores, críticos literários e antropólogos. Um desses intelectuais era 

Carlos Real de Azúa, convidado por Rama para assumir a tarefa de redigir uma história 

literária apoiada na trajetória política dos 180 anos do Uruguai. No entender de Rama, o 

resultado foi bastante positivo. Conforme deixou claro no prólogo de La novela 

latinoamericana 1920-1980, a experiência se constituíra em:   

 

Un ejercicio ideal del arte panorámico, a saber, el diseño de una 
estructura de significación, en que lo central no son sucintas referencias a 
autores u obras, o los adjetivos calificativos, sino el tejido que se 
construye con las generaciones, las corrientes, las estéticas, las doctrinas, 
el diálogo con la historia que entablan las producciones artísticas.143 

 
Diante de mais esta realização cultural o crítico uruguaio, como bem observou 

Peyrou, oferecia ao público uma ampla visão das relações entre as circunstâncias históricas 

e os produtos de arte. Mais que isso. A coleção nacional “cumplía a la vez una función 

social: dar sentido de pertenencia y aportar elementos para una mejor comprensión del 

presente.”144  

Naquele mesmo ano, 1963, há que se destacar outra realização editorial que tinha 

entre seus objetivos uma iniciativa pioneira de integração dos autores latino-americanos, 

incluindo os brasileiros. Era a Coleção Latinoamericana criada pela instituição cubana 

Casa de Las Américas. O fato de essa coleção dedicar suas publicações a obras de autores 

                                                 
143 Apud BARROS-LEMEZ, Álvaro; BLIXEN, Carina. Cronología y bibliografia Ángel Rama. 
Montevidéu: Fundación Ángel Rama, 1986, p. 37. 
144 PEYROU, Rosario. Ángel Rama, explorador de la cultura [Exposição- Folheto de exposição]. 
Montevidéu: Centro Cultural da Espanha 2010. 
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brasileiros em língua espanhola, e vice-versa, no entender de Jorge Schwartz, poderia ter 

sido uma referência para Ángel Rama, que uma década depois viera criar a Biblioteca 

Ayacucho. No ensaio “Abaixo Tordesilhas”, publicado na revista Estudos Avançados, 

Schwartz aborda tal tema e detalha que dos 134 títulos até hoje publicados pela Coleção, 

33 deles pertencem ao Brasil.145   

A ideia de que os uruguaios pudessem ter uma compreensão mais abrangente de 

sua configuração social e política por meio da literatura, no sentido de compartilhar e 

entender o processo de “construção de uma literatura nacional”, terminou por impulsionar 

a criação da Enciclopedia Uruguaya. Esta visão integradora que possibilitasse um 

reconhecimento da América Latina, sua sociedade e sua literatura, por meio de uma 

coleção de autores e obras expressivas, traduziu-se em um de seus mais grandiosos 

projetos culturais, a criação da Biblioteca Ayacucho.  

Assim que Rama se instalou definitivamente em Caracas, e a cidade passou a ser 

seu lugar de residência mais estável até fins da década de 70, o crítico uruguaio recebeu do 

então presidente da Venezuela, Carlos Andrés Perez, a função de diretor literário da 

coleção que já reuniu mais de 300 volumes. Para o cargo de presidente da Ayacucho foi 

escolhido o poeta venezuelano José Ramón Medina. Ambos contaram com a participação 

de uma equipe interdisciplinar de intelectuais latino-americanos e europeus, dentre eles os 

brasileiros Antonio Candido, Sérgio Buarque de Holanda e Darcy Ribeiro. A Ayacucho 

iniciou suas publicações em junho de 1974, com o volume dedicado a Simon Bolívar e, em 

1982, já contava com 100 títulos. A exemplo de Medina, Rama trabalhou no sentido de 

selecionar obras e autores, organizar volumes temáticos e assinar vários prólogos.  

Há que se observar, como o fez Haydée Ribeiro Coelho146, que na criação da 

Biblioteca Ayacucho, por ocasião das comemorações do sesquicentenário da batalha 

                                                 
145 Diz o crítico Jorge Schwartz o seguinte: “os dez primeiros títulos brasileiros, publicados em espanhol, são 
os seguintes: Machado de Assis, Memórias posts de Brás Cubas, 1963 (tradução de A. Alatorre); Graciliano 
Ramos, Vidas secas, 1964 (prólogo de José Rodríguez Feo); Carolina Maria de Jesús, La favela, 1965 
(prólogo de Mario Trejo); José Luis Lins do Regó, Niño de ingenio, 1969 (prólogo de José Triana); Carlos 
Drummond de Andrade, Poemas, 1970 (prólogo de Muñoz Unsain); Machado de Assis, Varias historias, 
1972 (prólogo de Antonio Benítez Rojo); Euclides da Cunha, Los sertones, 1973 (prólogo de Glauber 
Rocha); Jorge Amado, Gabriela, clavo y canela, 1975 (prólogo de Adolfo Martí Fuentes); João Guimarães 
Rosa, Gran sertón: veredas, 1979 (prólogo de Trinidad Pérez Valdés); Clarice Lispector, La pasión según G. 
H., 1982 (prólogo de Trinidad Pérez Valdés).” (SCHWARTZ, Jorge. Abaixo Tordesilhas!. Estud. av., São 
Paulo, v. 7, n. 17, abr. 1993. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script= 
sci_arttext&pid=S0103-40141993000100008&lng =pt&nrm=iso>. Acesso em: 18 nov. 2011.)  
146 COELHO, Haydée Ribeiro. O Brasil na “Biblioteca Ayacucho”: vertente literária e cultural. O Eixo e a 
Roda, v. 18, n. 2, p. 85-103, 2009. Disponível em: <http://www.letras.ufmg.br/poslit>. Acesso em: 13 ago. 
2010. 
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homônima que libertou a América Latina da hegemonia espanhola, dois fatores merecem 

realce: a situação geopolítica da América Latina dominada pelas ditaduras militares e o 

aspecto privilegiado da Venezuela tanto economicamente – que vivia a bonança dos efeitos 

das descobertas petroleiras – como politicamente – uma vez que contava com o apoio do 

governo venezuelano, na figura de Andrés Pérez. Fatores que se somaram ao envolvimento 

empenhado de Rama, que “tenía en su cabeza la cultura como conjunto”147, e de Ramón 

Medina como editor. Ao trabalho dos dois resultou boa parte do êxito do projeto. Trabalho 

que nas palavras de Rama tentou dar continuidade à proposta principal da Biblioteca 

Ayacucho, que consistira em: 

 

(…) llevar a cabo una vista panorámica más amplia que los prestigiosos 
modelos anteriores, reuniendo múltiples disciplinas como ya se ha visto 
en los volúmenes publicados donde junto a la obra literaria de Rubén 
Darío o José Martí, se encuentran los escritos doctrinales de Simón 
Bolívar o el ideario político de Fray Servando Teresa de Mier, el 
pensamiento de la emancipación o el pensamiento conservador del siglo 
XIX. Las grandes obras de la antropología del siglo XX debidas a 
Gilberto Freyre o Fernando Ortiz, las ideas económicas de los ilustrados 
del siglo XVIII o a la filosofía de los positivistas. 
 
(…) Esta concepción no sólo responde a la importancia que las plurales 
disciplinas han tenido en la constitución de una cultura peculiar 
latinoamericana y a la necesidad de reintegrarlas en un solo corpus que 
muestra el proceso creativo desarrollado a lo largo de la historia por los 
hombres del continente, sino también a la particular situación en que se 
han mostrado los géneros literarios a lo largo de los siglos en América 
Latina, mezclándose de una manera imprevista y ricamente inventiva 
según las necesidades culturales de las sociedades donde se producían.148 

 

Diante de uma visão que buscava vias de enlaces cultural para a América Latina, 

Rama propôs para a Ayacucho, além de obras de ficção, volumes coletivos voltados à 

literatura (Poesía de la independencia), antropologia, filosofia e pensamento político 

(Pensamiento político de la emancipación, Pensamiento de la ilustración, Pensamiento 

positivista latinoamericano). Sendo que um terço dos primeiros cem volumes ficou 

reservado para títulos brasileiros. Para se chegar a este número, o crítico uruguaio contou 

com a colaboração solícita e dedicada de Antonio Candido. O autor de Formação referiu-

                                                 
147 ORTIZ, Oscar Rodríguez. Presentación. In: ______ (Org.). 30 años da Biblioteca Ayacucho. Caracas: 
Biblioteca Ayacucho, 2004, p. 3. 
148 Ángel Rama: La Biblioteca Ayacucho como instrumento de integración cultural latinoamericana. In: 
ORTIZ, Oscar Rodríguez (Org.). 30 años de Biblioteca Ayacucho. Caracas: Biblioteca Ayacucho, 2004, p. 
63-93. Disponível em: <http://cartelescriticos.blogspot.com/2007/07/ngel-rama-la-biblioteca-ayacucho-
como.html>. Acesso em: 27 jan. 2010.  
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se ao projeto Ayacucho como “uma das mais notáveis empresas de conhecimento e 

fraternidade continental da literatura e do pensamento. Inclusive porque foi a primeira vez 

que o Brasil apareceu num projeto deste tipo em proporção adequada e representativa.”149 

Boa parte das discussões que permearam a escolha de títulos e autores para a 

Ayacucho ficou registrada na correspondência entre Rama e Candido150. É o que nos 

remete um dos trechos da carta datada de 8 de outubro de 1974, enviada por Candido em 

resposta à carta de Rama, esta com data de 17 de setembro de 1974: 

 

Quanto ao projeto Ayacucho, o Sergio [Buarque de Holanda] não me 
disse nada, e tenho apenas as linhas gerais da sua carta. Parece uma 
empresa grandiosa e de alcance; você pode contar comigo. 
Acho que como a série de 20 livros brasileiros deverá incluir 
eventualmente obras antigas e modernas, de ficção, poesia e pensamento, 
há que ter um grupo onde haja escritores, críticos, historiadores, 
sociólogos, etc 
 
Quanto à lista de livros, vou pensar um pouco; mas envio junto um 
primeiro palpite. 
Lista Inicial para Começar Pensar no Caso. 
A. Ficção 
1. Machado de Assis, Quincas Borba, ou Dom Casmurro, ou Memórias 
Póstumas de Brás Cubas. 
2. Machado e Assis, Seleção de contos. 
3, Oswald de Andrade, memórias sentimentais de João Miramar e/ou 
Serafim Ponte Grande. 
4. Mário de Andrade, Macunaíma. 
5. Graciliano Ramos, São Bernardo ou Vidas Secas.  
6. Guimarães Rosa, Grande Sertão: Veredas.  
7. Antologia de Contos diversos autores. 
B. Poesia 
8. Antologia de poetas barrocos, clássicos, românticos, parnasianos, 
simbolistas, modernos. 
9. Antologia de Manuel Bandeira. 
10. Idem de Mário de Andrade. 
11. Idem de Murilo Mendes. 
12. Idem de Jorge de Lima. 
13. Idem de Carlos Drummond de Andrade. 
15. Idem de João Cabral de Melo Neto. 
16. Idem da poesia recente (concretismo, neo-concretismo, poesia-praxis, 
etc.). 
 
C. Estudos 
16. Euclides da Cunha, Os Sertões. 

                                                 
149 CANDIDO, Antonio. Uma visão latino-americana. In: AGUIAR, Flávio Wolf; CHIAPPINI, Ligia 
(Orgs.). Literatura e História na América Latina . São Paulo: Edusp, 2001, p. 263. 
150 Parte dessa produção epistolar de Antonio Candido e Ángel Rama terá publicação no Uruguai prevista 
pela editora Trilce, em volume organizado por Pablo Rocca.   



 86 

17. Gilberto Freyre, Casa Grande e Senzala. 
18. Caio Prado Júnior, Formação do Brasil Contemporâneo (Colônia) 
19. Sergio Buarque de Holanda (o livro a sair sobre o Império no 
conjunto). 
20. Celso Furtado, Formação Econômica do Brasil. 

 

A resposta de Antonio Candido atendeu a um dos tantos pedidos da carta de Rama, 

que solicitava colaboração e parceria do professor brasileiro, como podemos conferir no 

seguinte trecho que aqui reproduzimos da carta assinada por Ángel Rama: 

 

Y que consistirá en una biblioteca cerrada de aproximadamente unos 
trescientos volúmenes donde queremos seleccionar los más importante 
autores y obras, en literatura, el pensamiento y la historia, de Nuestra 
América (la española, portuguesa y francesa) desde sus orígenes hasta 
hoy, es decir, desde los poemas de Nezahualcoyotl hasta los grandes 
maestros da literatura actual (Guimaraes, Neruda, Carpentier, Borges, 
Drummond, etc.). 
Contigo cuento para toda la parte brasileña. En principio se acordó crear 
una Comisión asesora a nivel continental para la realización del proyecto, 
la cual comenzaría de facto su tarea con una reunión de expertos que 
celebraríamos en Caracas hacia mediados o fines de noviembre y para la 
cual es indispensable tu presencia. Esa Comisión inicial trataría de 
analizar el proyecto y sugerir títulos, obras, prologuistas, anotadores, etc. 
de modo de poder llevar adelante la publicación y disponer de los títulos 
iniciales a comienzos de año. 
 
Necesito que me sugieras nombres de posibles miembros de la Comisión 
asesora brasileña, donde deberían caber tanto escritores (pienso en 
Drummond o Jorge Amado, como historiadores de la cultura, Sergio 
Buarque y críticos literarios o historiadores de las letras). Necesito por 
último que me diseñes una primera selección, esa que se hace de 
memoria, recorriendo lo que se recuerda, de los veinte títulos brasileños 
que indispensablemente deben estar en una Biblioteca de este tipo. Si me 
adelanto en este punto es porque tendremos por delante una complicada 
tarea de traducción y conviene ir adelantando camino: obtener los libros, 
buscar los traductores adecuados que habrá que pesquisar por toda 
América Latina, etc, etc.151 

 

O olhar incisivo de Rama para a literatura brasileira resultou, no caso da Ayacucho, 

na publicação de forma pioneira em língua espanhola de autores como Mário de Andrade, 

Oswald de Andrade, Lima Barreto, entre outros. Como observou Haydée Ribeiro152, o 

                                                 
151 O trecho reproduzido desta como as demais, foi apresentado pela primeira vez ao público brasileiro 
durante a realização do evento Ángel Rama um transculturador do futuro, no mês de novembro de 2009, no 
Memorial da América Latina, em São Paulo. Estas cartas constam do acervo particular de Amparo Rama 
Vitale, filha de Ángel Rama e da poetisa Ida Vitale, que fica em sua residência, na cidade de Montevidéu.   
152 Entre os volumes publicados com autores brasileiros estão: Memórias de un sargento de milícias, de 
Manuel Antonio, de Almeida, 1977 (v. 25); Cuentos, de Joaquim M. Machado de Assis, 1978 (v. 33); Arte y 
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primeiro volume da Biblioteca, dedicado a um tema sobre a cultura brasileira data de 1977 

e trata-se de Casa-grande & senzala, prefaciado por Darcy Ribeiro. Somaram-se a Freyre 

outros autores, cuja publicação seguiu a linha editorial criada por Rama e Ortiz, que 

privilegiava os prólogos, deixando outra das marcas inexoráveis de seus idealizadores. 

A realização da Ayacucho no entender de Antonio Candido se constituiu em um 

feito sociocultural que consolidou a imagem de Ángel Rama enquanto um intelectual 

empenhado com a América Latina. Assim o crítico brasileiro reafirmou: “ [é preciso não 

esquecer] dessa sua visão continental da literatura. É muito comovente, por exemplo, o 

interesse que ele tinha pela literatura brasileira, que esses hispano-americanos não têm.”153 

A preocupação de Rama junto a esse expressivo projeto cultural nos acentua, uma vez 

mais, a sua capacidade de atuar como um intelectual comprometido, que, junto a essa visão 

integradora americalatinista, colocava em prática sua visão particular de autonomia 

cultural. Aspecto que nos chama a atenção as reflexões de Antequera:  

 

Desde allí [Ayacucho]  pudo poner en práctica algunos aspectos centrales 
de sus postulados teóricos, a saber, aquellos que indagaban sobre los 
distintos niveles de apreciación metodológica que permitían relacionar las 
series literarias y sus respectivos espesores y estratificaciones, con las 
múltiples series culturales y sociales reconstruidas bajo las distintas 
formas que adopta el discurso (la historia, la sociología, la antropología, 
la lingüística, la filosofía, la economía, la estética, la política, entre otros) 
en las variadas expresiones de la cultura.154 

 
Com Antequera se conjugam outras vozes, como Peyrou, no sentido de ver na 

realização da grandiosa coleção uma das intenções do crítico em prática: a da luta contra a 

fragmentação e a falta de comunicação entre o continente, “uma constante na América 

Latina durante séculos.”155 

 

                                                                                                                                                    
arquitectura del Modernismo Brasileño (1917-1930), 1978 (v. 47); Dos novelas (Recuerdos del escribiente 
Isaías Caminha y El triste fin de Policarpo Quaresma, de Lima Barreto, 1978 (v. 49); Quincas Borba, de 
Machado de Assis, 1979 (v. 52); Obra Escogida, de Mario de Andrade, 1979 (v. 56); Los sertones, de 
Euclides da Cunha, 1980 (v. 79); Obra Escogida, de Oswald de Andrade, 1981 (v. 84) e Ensayos Literarios, 
de Sílvio Romero, 1982 (v. 93); O Prólogo da Obra Escogida, de Mário de Andrade, “El Tupi y el Laúd”, de 
Gilda de Mello Souza. O volume, dedicado a Lima Barreto, compõe-se de dois romances. 
153 Depoimento do professor Antonio Candido à autora, durante entrevista no mês de julho de 2009, em sua 
residência, na cidade de São Paulo. (Apêndice A) 
154 ANTEQUERA, José. Ángel Rama y la Biblioteca Ayacucho: aporte fundamental a la autonomía y la 
integración. Voz y Escritura, n. 14, p. 83-91, jan./dez. 2004.  
155 PEYROU, Rosario. Ángel Rama, explorador de la cultura [Exposição- Folheto de exposição]. 
Montevidéu: Centro Cultural da Espanha 2010. 
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2.2.5 Filiação crítica  

 

Embora tenha incursionado por outros gêneros literários, especialmente o teatro, e 

de maneira mais breve, a ficção,156 Ángel Rama foi se amalgamando na crítica, passando a  

a partir de 1960, à dedicação exclusiva à crítica literária, ora nas páginas de jornais e 

revistas, ora nas páginas dos livros.  

Uma mescla de vocação e militância encaminhou o uruguaio para a crítica. No que 

se refere à gênese crítica de Rama, a exemplo do colega brasileiro, o uruguaio, aos 12 anos 

de idade, fazia-se acompanhar de um pequeno caderno de notas em suas jornadas de leitura 

na Biblioteca Nacional, em Montevidéu. Durante horas dedicadas aos autores preferidos, 

principalmente os da literatura espanhola, o jovem Rama fazia anotações. Segundo seu 

próprio depoimento:  

 
Llevaba además una especie de cuadernito en el que anotaba lo que leía: 
el nombre del autor, el tema del libro y un comentario personal. Por 
ejemplo, según he leído mucho después... “Qué antigualla insoportable 
este Calderón de la Barca”.157 

 

Parodiando a García Márquez, esta bendita mania de criticar de Rama, encontra 

seus primórdios no meio cultural em que se formou como o escritor nos revela:  

 
Parodiando a Graham Greene, podría decir que “Uruguay made me”: el 
espíritu crítico que allí se desarrolló en un determinado período histórico 
en que a mí me tocó vivir fue tan dominante que concluí titulando el libro 
que dediqué a las letras uruguayas de 1939 a 1968, La generación 
crítica.158 
 

Encaminhar-se para a crítica ensaística, portanto como uma criação, foi em 

definitivo o que Rama se propôs ao decidir afastar-se por completo da ficção das narrativas 

e das peças teatrais. Opção que o levou a um texto reflexivo, “La crítica como creación”, 

sobre este seu pendor crítico, do qual reproduzimos o seguinte trecho: 

 

                                                 
156 Obras de ficção de Rama: Desde esta orilla (1958), Cacería Nocturna (1960??) ¡Oh sombra puritana! 
(1951) e Tierra sin mapa (1961). 
157 RAMA, Ángel. Ángel Rama y su felicidad íntima: leer, El Universal, 9 jul. 1978, apud BLIXEN, p.11. 
158 RAMA, Ángel. La novela en América latina. Panoramas 1920-1980. Santiago do Chile: Ediciones 
Universidad Alberto Hurtado, 2008, p. 21. 
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A mí me vino la tentación de saber cómo era eso, de saber cómo 
funcionaba, comprenderlo, y eso fue acentuando una especie de 
preocupación crítica y de ahí nace el crítico que me ha ido dominando 
cada vez más. Hasta que llegó a ser suficiente para mí el poder tomar una 
obra y desmontarla, por eso siempre digo que lo que me gusta más es 
agarrar una obra y escribir sobre ella muchas más páginas que la obra 
misma, para explicarla. Por otra parte creo que la crítica es una forma de 
creación.159 

 

Seguindo esta linha da gênese ramiana, nos deparamos neste mesmo prólogo, com 

algumas de suas referências fundadoras, “os excelentes mestres da crítica”, quando cita 

Sanín Cano, Sílvio Romero, Alfonso Reyes, Henrique Ureña e Antonio Candido. 

Seguramente, outros tantos nomes com quem Rama travou diálogos, e tratou-os como 

referenciais, poderiam ser acrescentados. Para citar alguns, Picón Salas, Zum Felde, 

Cornejo Polar, Carlos Real de Azúa. Porém havia que acrescentar autores  − e muitos de 

outras linhas de estudos –, a partir de Sartre, Eliot, Edmund Wilson, incluindo a Lukács, 

Marx, e Anderson Imbert.   

Embora não seja nossa intenção elencar neste momento, a tarefa ainda poderia 

seguir por outra extensão de nomes. Pois neste amálgama que o crítico uruguaio vai se 

formando de maneira inovadora, criativa e autoditada haveria de se agregar suas 

referências advindas das Ciências Sociais, filosóficas e historicistas. Referências à 

variedade de correntes do pensamento europeu, desde o marxismo da Escola de Frankfurt 

até o estruturalismo de Levi-Strauss, passando por Arnold Hauser, com sua História Social 

da Literatura e da Arte, obra que, segundo o crítico Pablo Rocca, teve seu lugar cativo na 

cabeceira de Rama desde o início dos anos 60.  

Tratar deste pendor crítico de Rama é perpassar, em tempo integral, boa parte de 

sua atuação, pois nos fica evidente o grau de arraigamento do crítico com essa forma de 

pensar, refletir e agir diante da literatura. Assim se nos vai auxiliando compreender que 

este uruguaio nasceu para a crítica, e como tal, foi um dos integrantes de sua geração, 

igualmente “Crítica”. E da mesma forma que seu colega brasileiro, Antonio Candido, 

começou esse seu contínuo exercício crítico nas páginas da imprensa. Justamente por 

entender que estava no jornal, uma forma alternativa, criativa e democrática de exercitar 

duas de suas grandes obsessões de construção, a de um público-leitor e de uma literatura. 

Para tanto, decide que a partir de 1960, deixará o caminho das histórias inventadas, para 

                                                 
159 RAMA, Ángel apud BARROS-LEMEZ, Álvaro; BLIXEN, Carina. Cronología y bibliografia Ángel 
Rama. Montevideo: Fundación Ángel Rama, 1986, p. 26. 



 90 

dar lugar a outra missão “não menos criativa: a de articular a literatura com a sociedade”, 

como destacou Peyrou.160   

 

2.2.6 Imprensa, um espaço fundamental   

 

O percurso jornalístico de Ángel Rama prolongou-se por quase quatro décadas. A 

partir de suas experiências juvenis até sua morte em 1983, o uruguaio escreveu como 

crítico, editor e colaborador de ensaios e artigos para mais de cem veículos de 

comunicação, dentro e fora de seu país, incluindo jornais e revistas latino-americanos, 

europeus e norte-americanos. Mas foi no Uruguai que a trajetória do crítico na imprensa 

teve início com uma experiência amadora no jornalzinho da Associação de Arte e Cultura, 

em 1942. Nesta ocasião, Rama publicou o artigo “Arte”, em formato de versos, no qual 

analisava o quadro Jujuy do artista argentino Antonio Berni, figura representativa no 

cenário das artes plásticas rio-platense, que teve nas problemáticas social e política a maior 

parte de sua temática.  

Três anos depois, Rama será colaborador do El País, um periódico fundado em 

1918 – que circula até hoje – com origens ligadas ao Partido Nacional e ao pensamento 

liberal do Uruguai. Neste jornal, Rama respondia, aos 19 anos, pela seção Novidades 

bibliográficas, os autores, os livros, um espaço onde o leitor encontrava noticiário sobre 

prêmios, futuras edições, e vendagem de livros; comentários, ao estilo de resenha, de 

lançamentos de títulos dos mais variados assuntos: literatura, filosofia, ensaios, história, 

entre outros. Ali Rama ficaria por um ano, entre 1945 até 1946, e depois retornaria em 

1958. 

Das notas e resenhas no diário El País, o crítico uruguaio passou a integrar o grupo 

que produzia Clinamen. Nesta revista, além de fazer parte do conselho editorial, 

juntamente com o professor de filosofia Manuel Claps, a jovem poetisa Ida Vitale, com 

quem mais tarde viria a se casar, e o jornalista Victor Bacchetta, Rama assumiu o cargo de 

editor.  

Talvez essa dupla função, de redator e editor, justificasse o uso do pseudônimo de 

Antonio Facal, outra combinação de seu nome de batismo, tal como, por exemplo, ocorreu 
                                                 
160 PEYROU, Rosario. Ángel Rama, explorador de la cultura [Exposição- Folheto de exposição]. 
Montevidéu: Centro Cultural da Espanha 2010. 



 91 

na edição de número 4. Fazer uso de pseudônimo foi um recurso que Rama também optou 

no artigo “Latitud Sur 34 º, longitud 58º Oeste”, publicado na edição de janeiro de 1948, 

que abordava a temporada do Teatro Nacional. Vale acrescentar que, em Cronología y 

Bibliografía Ángel Rama, Barros-Lemez e Blixen registram uma lista de outros 

pseudônimos adotados pelo crítico. São eles: Mercúrio, Martín Pérez, Alberto Ferrán, 

Xavier Sartorius e A. Anthony Bough (tradução para o inglês de Ángel Rama) e A. G. 

(iniciais de Antonio Gundin, outro dos pseudônimos).  

A revista Clinamen trazia a frase de Lucrécio, “Id facit exiguum clinamen 

principiorum”, logo abaixo do título e era vinculada a um grupo de jovens estudantes da 

Faculdade de Humanidades da Universidade da República, embora não fosse uma 

publicação da instituição.  

Além de seu criador Manuel Claps e de Ida Vitale, que formavam o conselho 

editorial da revista, participaram de Clinamen Idea Vilariño, Emir Rodríguez Monegal, 

Mario Arregui, Amanda Berenguer e José Pedro Díaz, figuras expressivas da Geração de 

45 ou Geração Crítica, como Rama mais tarde a denominará.  

A geração a que Ángel Rama se refere como Crítica, recebeu nomes distintos: 

Geração de 45, Geração de Marcha, Geração de 1939. No entanto, seria um equívoco  

afirmar efetivamente que se tratou de uma geração, mas, como o próprio Rama preferiu 

chamar, foram “levas” de intelectuais nascidos em diferentes momentos entre as décadas 

de 10 e 20 do século XX. 

Uns nascidos no começo do século, como Juan Carlos Onetti (1909); outros nos 

anos 20, e nessa faixa etária se incluía Rama (1926), Mario Benedetti e Idea Vilariño 

(1920), Emir Rodríguez Monegal e Carlos Rama (1921), Carlos Maggi e Amanda 

Berenguer (1922), Sarandy Cabrera (1923), Ida Vitale (1924), entre outros.  

Este grupo de escritores uruguaios passou, a partir do ano de 1945, a exercer 

atividades culturais bastante diversificadas. Da análise literária à crítica de cinema, de 

teatro, de música e de artes plásticas; da pesquisa historiográfica à poesia. Em comum, a 

maioria teve o ensaio como gênero literário por excelência. Sendo que a produção do 

grupo teve acolhida nas revistas literárias e no semanário Marcha, com a publicação das 

respectivas produções desses autores. Embora tivessem divergências em suas concepções 

estéticas, mantiveram traços em comum: a exigência de rigor documental e argumentativo, 

a ruptura com o provincianismo, a busca universalista de modelos de excelência, o 

combate à auto complacência e ao mau gosto e, sobretudo, o distanciamento crítico. O que 
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se constituiu como uma reação contrária ao que Ángel Rama chamou “humanismo 

adocicado” de uma sociedade “agradável, democrática, nacionalista, instruída, em que a 

classe média burguesa, parecia ser dona e senhora”.  

Assim, não demorou muito para que grande parte do grupo estivesse no centro 

efervescente da vida cultural do país, assumindo cargos na direção de revistas literárias, 

editando as páginas culturais do semanário Marcha, ministrando aulas no Instituto Alfredo 

Vásquez Acevedo (IPA), que era então o único instituto público de ensino pré-

universitário, ou à frente de cátedras na Universidade da República.  

Entre as contribuições importantes à cultura uruguaia que a Geração Crítica deixou 

estão: a elevação dos níveis de exigência estética, a abertura cultural às contribuições 

vindas da Europa e dos Estados Unidos, a valorização da consciência histórica, o ataque 

contra a ingenuidade e o diletantismo e a cultura de um pensamento crítico.161 

De curta duração, pois se publicaram apenas cinco números, entre março de 1947 a 

junho de 1948, Clinamen deixou evidente algo pouco comum a uma revista de caráter 

estudantil, a seriedade de questionamentos filosóficos e um rigor crítico a respeito de temas 

literários. O que na visão de Rocca se justificava, pois a revista era “más académica que las 

anteriores, menos juvenil”.162 Traços, estes, facilmente reconhecíveis na publicação que 

escolhia entre obras da literatura francesa; em pauta autores como Sartre, Simmel, 

Malraux, Hesse, que traduzidos, chegavam ao leitor, acompanhados de esmeradas 

apresentações. 

Quanto à classificação de ser uma revista acadêmica, justificava-se por conta do 

conselho editorial mais inclinado a temas filosóficos, especialmente em seus primeiros 

números. De acordo com os registros de Rocca, em Historia de la literatura Uruguaya 

Contemporánea, foi graças a essa nova dosagem literária que a revista conseguiu publicar 

textos inéditos de autores como Macedônio Fernandez, o discurso de André Gide ao 

receber o prêmio Nobel de Literatura, e um ensaio de Jules Romains. 

Para Rama, no entanto, a revista Clinamen ganhou importância fundadora, já que 

ali se publicara, pela primeira vez, um texto seu de ficção, o conto “El preso” (n. 4, 1948), 

e também o seu primeiro ensaio intitulado “Sobre la composición del gaucho Martín 

                                                 
161 Texto adaptado do original: Historia reciente. Intelectuales y política. De la generación del 45 a 
Generación del 68. El País, Montevideo, n. 21, set. 2007. Disponível em: <www.medios.elpais.com.uy>. 
Acesso em: 11 maio 2011. 
162 ROCCA, Pablo. 35 años de Marcha. crítica y literatura en Marcha y en el Uruguay, 1939-1974. 
Montevideo: División de Cultura de la Intendencia Municipal de Montevideo, 1992, p. 67. 
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Fierro”, que ganhou as páginas do segundo número da revista, no biênio maio-junho de 

1947. Sobre o conto, muitos anos depois da publicação, Manuel Claps comentou ser uma 

espécie de reescritura do conto “Le Mur”, de Sartre.163 

Já o ensaio de Rama, dedicado a Martín Fierro, teve de Emir Rodríguez Monegal, 

que naquele momento também respondia pela seção de Literatura de Marcha na condição 

de crítico, comentários nada positivos, como podemos conferir neste trecho: 

 

Una observación: parecería más justo citar a Carriego en vez de Borges, 
como cantor y eventual representación del compadrito, aunque no deja de 
tener una gracia melancólica eso de imaginarse al traductor de Sir Tomas 
Browne, de Kafka, de William Faulkner; a Georgie, como le llaman sus 
familiares, como un matón suburbano: pañuelo al cuello y taquito militar. 
Sería de desear que Rama ampliase su estudio. 

 

É de Rocca a afirmação que foi este ácido comentário inicial de Monegal sobre o 

desempenho de Rama, o primeiro texto, portanto um marco histórico na trajetória de 

pugnas que se estendeu por muitas décadas entre os dois críticos.164 

Passada a experiência em Clinamen, Entregas de la Licorne foi outra das 

publicações com que Rama passou a colaborar. Fato que ocorreu na segunda fase da 

revista, editada então no Uruguai. É preciso lembrar que a primeira etapa do periódico, de 

1947 a 1948, com o título de La Licorne: Cahiers trimestriels de litterature, teve sua 

publicação em Paris, cidade em que sua criadora, a escritora Susana Soca, vivia 

alternadamente com Montevidéu. 

Esta publicação, que na versão francesa teve entre os colaboradores, Jules 

Supervielle, Sherban Sidéry, Jorge Luis Borges, Pablo Neruda, T. S. Eliot, Felisberto 

Hernández, Jorge Guillén, Rafael Alberti, Alfonso Reyes, Bóris Pasternak, Onetti, contou 

em sua versão espanhola com a participação do crítico Zum Felde.  

Nesta revista, que nas palavras de Rocca, apresentava-se como “refinada, 

cosmopolita e culta”,165 traços, estes, que seguiam as marcas de sua fundadora, Susana 

Soca, o crítico uruguaio efetivara-se, com entusiasmo, uma dupla colaboração: além de 

                                                 
163 CLAPS, Manuel. In: ROCCA, Pablo. El 45. Entrevistas /Testimonios. Montevideo: Ediciones de la Banda 
Oriental, 2004, p. 95. 
164 ROCCA, Pablo. 35 años de Marcha. crítica y literatura en Marcha y en el Uruguay, 1939-1974. 
Montevideo: División de Cultura de la Intendencia Municipal de Montevideo, 1992, p. 58. 
165 Cf. RAVIOLO, Heber; ROCCA, Pablo (Orgs.). Historia de la literatura uruguaya contemporánea. 
Tomo I [Narrativa del medio siglo]. Montevideo: Ediciones de la Banda Oriental, 1996.  
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articulista assumira o cargo de secretário de redação. Dedicação que se traduziu em “um 

prioritário interesse por temas latino-americanos”166. Interesse que o levou, por exemplo, a 

destinar o terceiro dos 13 números (1953-1959) da revista integralmente à escritora 

uruguaia Maria Eugenia Vaz Ferreira. 

 

O trajeto de Ángel Rama na imprensa nesta época, colaborando não somente em 

jornais, mas também em revistas, coincide com uma década fértil, que talvez se configure 

como a mais promissora do Uruguai, no que diz respeito aos empreendimentos culturais. 

O período abarcou o final dos anos 40 e a primeira década dos 50 e foi marcado por uma 

ebulição cultural uruguaia, o que resultou no surgimento de muitas revistas literárias. Fato 

que recebeu de Rama, o seguinte comentário: “La primera eclosión de revistas […] todas 

ellas de nítida impronta literaria con muy escasa o nula inquietud por los temas sociales o 

políticos.”167  

A reivindicação do crítico não encontrou respostas, pois as publicações dedicavam-

se basicamente às questões literárias, como foi Asir, editada de 1948 até 1959 por um 

grupo de intelectuais que reuniu entre outros nomes, Washington Lockhart, Pedruzzi 

Escuder e Domingo Bordoli, na cidade de Mercedes.  

Se Asir foi marcadamente uma revista interiorana, Número consagrou-se 

montevideana. Diferentemente de Asir, Rama não participou de Número, justamente por 

conta das discordâncias com Rodríguez Monegal. Este integrou o conselho de redatores 

juntamente com Idea Vilariño e Mario Benedetti em duas etapas: a primeira de março de 

1949, quando do seu lançamento, e a segunda, de 1963 a 1964.  

A importância da Número no cenário literário uruguaio residiu no fato de ter sido 

uma das primeiras a publicar textos de autores como Benedetti e Onetti. Ambos tiveram os 

contos “El presupuesto” (Benedetti) e “El señor Albano” (Onetti) reproduzidos em suas 

páginas.168  

Vale complementar que esta intensa atividade cultural da Geração de 45 se 

esparramou pela cidade de Montevidéu e por outras do interior do país. O resultado foi o 

                                                 
166 BARROS-LEMEZ, Álvaro; BLIXEN, Carina. Cronología y bibliografia Ángel Rama. Montevideo: 
Fundación Ángel Rama, 1986, p. 18. 
167 RAMA, Ángel. La generación crítica [1972]. In: BARROS-LEMEZ, Álvaro; BLIXEN, Carina. 
Cronología y bibliografia Ángel Rama. Montevideo: Fundación Ángel Rama, 1986, p. 15. 
168 ROCCA, Pablo. 35 años de Marcha. crítica y literatura en Marcha y en el Uruguay, 1939-1974. 
Mnotevideo: División de Cultura de la Intendencia Municipal de Montevideo, 1992, p. 84-85. 
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aparecimento de diversos títulos de revistas, de igual importância no cenário cultural, em 

particular no campo literário. Entre estas publicações podemos acrescentar Letras, Sin 

Zona, No, Removedor, Artes y Letras, Marginalia, Espectáculos de El País, Maldoror e 

Escritura. Esta última, que circulou entre 1947 a 1950, contou com a participação de 

Carlos Maggi, em uma coluna de lançamentos de romances e contos; além da colaboração 

do escritor espanhol José Bergamín como um de seus padrinhos culturais, que mais tarde 

viria atuar como professor na capital uruguaia. 

 

2.2.7 Um cenário propício 

 

Este período de florescimento cultural, ao fim da Segunda Guerra Mundial, que 

viveu o Uruguai foi marcado por uma onda de prosperidade e estabilidade econômica que 

trouxe reflexos imediatos para outras instâncias da sociedade. Como observaram 

estudiosos, com os quais concorda Esther Ruiz, foi nesse período, entre 1945-1955, que 

ocorreu o desenvolvimento industrial mais importante do país.169 

Nas palavras de Ángel Rama, a essa onda de prosperidade cultural, “corresponden 

al último empuje civilizador battlista que se traduce en un reforzamiento de las clases 

medias y en una ampliación del esquema cultural que las abastece y mediante el cual 

ascienden, ya menos vertigiosamente en la pirámide social.”170  

Como parte desse processo no qual “foi possível igualar democracia, progresso, 

justiça social e ordem, sob a direção do Estado”, como afirma Ruiz,171 foram criados a 

Faculdade de Humanidades e Ciências do Uruguai (em 1948), o Instituto Nacional de 

Investigações e Arquivos Literários (em 1947). Este último permitiu o resgate da obra de 

importantes escritores nacionais, além da inauguração do Instituto de Professores Artigas 

(IPA), em 1950, especializado na formação de docentes para o ensino secundário. 

Instituição, esta, que Rama será um assíduo frequentador; num primeiro momento, como 

aluno e, posteriormente, como docente.  

                                                 
169 RUIZ, Esther, El “Uruguay próspero” y sus crisis. In: FREGA, Ana et al. Historia del uruguay en el 
siglo XX (1890-2005). Montevideo: Ediciones de La Banda Oriental, 2008. 
170 RAMA, Ángel. La generación crítica [1972]. In: BARROS-LEMEZ, Álvaro; BLIXEN, Carina. 
Cronología y bibliografia Ángel Rama. Montevideo: Fundación Ángel Rama, 1986, p. 23. 
171 RUIZ, Esther, op. cit., p. 124. 
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Da mesma forma, a Biblioteca Nacional do Uruguai recebeu apoio estatal, e pôde 

entre outros avanços, adquirir títulos de autores uruguaios que não constavam em suas 

estantes. Os escritores nacionais se transformaram em protagonistas da coleção Clássicos 

Uruguaios da Biblioteca Artigas, a cargo do Ministério de Instrucción Pública (atual 

Ministério de Educação e Cultura). A coleção contou com a colaboração de Ángel Rama, 

que selecionou autores e títulos, além da redação dos prólogos. Em seu ensaio La 

generación crítica172, Rama afirmou que o SODRE, a Faculdade de Humanidades e 

Ciências, o IPA e a companhia Comédia Nacional representavam, naquele momento, 

quatro pilares da cultura uruguaia. 

 

 

2.2.8 O que foi Marcha  

 

Marcha había nacido a contraviento, y a contraviento 
vivía: publicaba información mentida o escondida, 
desataba polémicas y difundía sesudos artículos que 
interrogaban la memoria y el destino del Uruguay, de 
América Latina y del planeta Tierra. No había sido 
fundada para cazar consumidores, sino para cuestionar 
certezas, encender conciencias, joder paciencias y 
alborotar avisperos. 

 
Eduardo Galeano173 

 

Em 23 de junho de 1939, os uruguaios ganharam uma opção a mais para a leitura. 

Nesse dia, chegava aos quiosques de Montevidéu e de algumas cidades pelo país afora o 

número um do semanário Marcha, estampando na primeira página a manchete “La 

infiltración Nazi en el Uruguay”. Também na primeira página, recortado em um quadro, o 

anúncio-manifesto da estreia do jornal: “Desde aquí: en la proximidad de estas figuras que 

condensan el momento del mundo, Marcha saluda a sus lectores y ratifica las claras y 

buenas palabras con que anunció su salida: “La verdad, pero toda la verdad”.”174 

                                                 
172 RAMA, Ángel. La generación crítica, 1939-1969. Montevideo: Arca, 1972, p. 23. 
173 GALEANO, Eduardo. “El periodismo independiente”. In: MACHÍN, Horacio; MORAÑA, Mabel (Orgs.). 
Marcha y América Latina . Pittsburgh: Instituto Internacional de Literatura Iberoamericana; Universidade 
de Pittsburg, 2003, p. 515. 
174 Marcha, Montevideo, ano 1, n. 1, 23 jun. 1939. 
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Com uma diagramação sem grandes preocupações estéticas, em que as fotos e as 

ilustrações se espremiam nas páginas, dando lugar aos enormes blocos de textos, “o leitor 

ficava no amparo daquelas páginas de tipografia apertada”,175 como reiterou Jorge 

Rufinelli. O tabloide mais importante do Uruguai tinha no alto da página, ao seu lado 

direito, um pequeno quadro em que se lia “Toda la semana en un día”. O logotipo 

composto por um barco, mais a frase traduzida do latim “Navegar es necesario, vivir no”, 

começaria a fazer parte da primeira página do jornal, a partir do número 1.337, em 13 de 

janeiro de 1967.  

Segundo Luisa Peirano, a diagramação de Marcha, da primeira à última edição, 

seguiu o modelo de jornalismo francês, especialmente do jornal Le Monde, de quem Carlos 

Quijano era assíduo leitor.176 Sob o olhar de Pablo Rocca, o semanário apresentava em 

seus primeiros tempos (1939-41) “um desenho gráfico dinâmico”, (...) “que combinaba 

notas políticas y doctrinarias con alta cultura, notícias sociales con consejos 

gastronómicos”. 

Coube a Quijano, um advogado que havia se especializado em Economia na 

Sorbonne, que integrava o corpo docente da Faculdade de Letras da Universidad de la 

República, e que havia fundado os semanários El Nacional e Acción, dividir a direção do 

periódico com Arturo Ardao, na época o diretor do Instituto de Filosofia da Faculdade de 

Ciência da Educação da Universidade da República e o educador Julio Castro (que 

posteriormente fora assassinado pelo regime ditatorial do Uruguai).   

A opção do tabloide por uma edição semanal justificava-se na medida em que 

funcionava como uma leitura complementar e indispensável em relação ao jornalismo 

diário. Talvez ainda estivesse na periodicidade outra justificativa, a do número de páginas, 

que se manteve na média em 16, mas que chegou a ter 32 e até 64 páginas, quando de 

alguns números especiais, temáticos ou comemorativos. Quanto às edições, a partir da 

década de 60, Marcha chegou a ter duas a três no mesmo dia. 

Assim, o novo periódico chegava sob um cenário mundial bastante complexo que 

ainda estava sob os efeitos das consequências do final da Guerra Civil Espanhola e às 

vésperas da Segunda Guerra Mundial. Em se tratando do cenário nacional, o país se 

encontrava sob o governo do general Alfredo Baldomir, em um período pós-ditadura do 
                                                 
175RUFINELLI, Jorge. Ángel Rama, "Marcha", y la crítica literaria latinoamericana en los 60. Revista 
Scriptura, n. 8-9, 1992. Disponível em: <http://dialnet.unirioja.es/>. Acesso: 23 fev. 2010. 
176 PEIRANO BASSO, Luisa. Marcha de Montevideo. Buenos Aires: Ediciones B Argentina Javier Vergara 
Editor, 2001, p. 41.  
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governo anterior de Gabriel Terra (1933-1938), em que, marcadamente, a população 

buscava um empenho em relação à recuperação do regime democrático.  

Foi também um momento em que o país registrou grandes correntes imigratórias, 

vindas da Europa, em particular da Espanha, e dos países árabes, por conta dos horrores da 

Guerra. O que levou a configurar a capital do Uruguai em um contexto muito particular, 

como nos aponta Rocca: 

 
En verdad, alrededor de 1940 la relación entre modernidad cultural y 
modernización capitalista era asimétrica, ya que en Montevideo había 
pocas librerías y aun muchas menos en las pequeñas ciudades del interior; 
contadas casas editoriales publicaban libros fuera de los de uso 
estrictamente escolar; la educación media era – todavía – privilegio de un 
porcentaje estrecho de la población urbana del país; la concentración de 
las crecientes – bien que selectas– actividades culturales capitalinas, se 
focalizaba en pocas manzanas céntricas. La cultura para consumo de 
masas o que se avenía al gusto "popular" (el tango,  el cine,  la prensa de 
actualidades para las masas, las ediciones baratas) había cambiado este 
panorama, modificaciones que incluían un público sólo posible a partir 
del crecimiento de los efectos de la reforma educativa lograda en el 
último tramo del siglo XIX, y el replanteo y la expansión de la Educación 
Secundaria durante el primer batllismo, en firme alianza con el ascenso 
de otras capas sociales urbanas.177 
 

Quanto ao seu posicionamento político, Marcha, desde a primeira edição, já se 

mostrava transparente. Segundo as palavras de Conteris: “El semanario se define como una 

trinchera antifascista, y advierte en ese primero número sobre el peligro que amenaza a 

Latinoamérica en vista de las pretensiones de hegemonía mundial y los planes de conquista 

del nazismo.”178 Entre os outros pontos-chave do comportamento político do jornal 

constavam: “Tercera Posición, americanismo, socialismo nacional, flexibilidad ante las 

ideas y el pensamiento que no lesionara los supuestos arraigados de su programa”. 

Determinantes que se somaram a outra preocupação do jornal, o combate ao peronismo.179 

                                                 
177 ROCCA, Pablo. 35 años de Marcha. Crítica y literatura en Marcha y en el Uruguay, 1939-1974. 
Mnotevideo: División de Cultura de la Intendencia Municipal de Montevideo, 1992. Sobre este momento 
uruguaio, Rama em Ciudad Letrada viria a afirmar anos depois: “No sólo una integración sólida y mejor 
enmarcada ideológicamente, sino también el ingreso de los sectores sociales emergentes, los grupos medios 
que empiezan entonces su gesta política” (1984, p. 159).  
178 CONTERIS, Hiber. Marcha y el despertar de la conciencia latinoamericana: análisis del ideario 
americanista del semanario en sus primeros veinte años de existencia. In: MACHÍN, Horacio; MORAÑA, 
Mabel (Orgs.). Marcha y América Latina. Pittsburgh: Instituto Internacional de Literatura Iberoamericana; 
Universidade de Pittsburg, 2003, p. 186.  
179 ROCCA, Pablo. 35 años de Marcha. crítica y literatura en Marcha y en el Uruguay, 1939-1974. 
Mnotevideo: División de Cultura de la Intendencia Municipal de Montevideo, 1992, p. 31. 
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Ao lado de Quijano, naquele momento de estreia do jornal, figuravam, entre outros, 

Francisco Espínola, este à frente de uma coluna de teatro; sobre música escrevia Lauro 

Ayestarán; e Joaquín Torres García, tratava de assuntos de pintura. Juntamente com esta 

equipe estava Juan Carlos Onetti, que respondia pela secretaria de redação, função que 

anos mais tarde caberia a Eduardo Galeano (entre 1961 e 1964), Carlos Núñez e Gerardo 

Fernández. Onetti criou a página literária “Artes, Letras & Cia”, e as seções “De aquí y de 

Allá” e “La piedra en el charco”, sendo que, para as duas últimas, o escritor uruguaio 

lançou mão dos pseudônimos: Uno (Marcha, ano 1, n. 1, 23 jun. 1939), Periquito el 

Aguador, Grucho Marx e Pierre Regy. Foram estas as iniciativas fundadoras de Onettti no 

sentido de “ter lançado a pedra fundamental do que viria a ser as páginas literárias do 

jornal”, segundo observação de María Angélica Petit.180 

Dono de um estilo único, que se mantinha sob comentários no mínimo ácidos, 

Onetti nestas colunas dirigia seu olhar crítico para que o país produzia em termos de 

literatura. Exercício que levou o escritor, encarnado em Periquito el Aguador, a provocar 

os leitores. Veja-se o determinado trecho em questão: “(…) lo que necesita una literatura 

rioplatense (...) es una voz que diga simplemente quiénes y qué somos, capaz de volver la 

espalda a un pasado artístico irremediablemente inútil y aceptar despreocupada el título de 

bárbara.”181 

Quanto à produção jornalística de Onetti, durante esse período, destacam-se um 

artigo sobre Lênin e uma entrevista com o recém-eleito presidente do Chile Salvador 

Allende. Com o autor de El Pozo (1939) também trabalhava o poeta Juan Cunha, a quem 

caberia o duplo encargo de conseguir anúncios publicitários e a cobrança de assinaturas de 

leitores do semanário. 

Aos dois uruguaios se juntariam uma extensa lista de escritores que tiveram seus 

textos, muitos inéditos, publicados no semanário ao longo dos 35 anos de sua existência. A 

destacar: Pablo Neruda, Roa Bastos, José María Arguedas, Octavio Paz, Miguel Ángel 

Asturias, Juan Goytisolo, Mario Benedetti, Juan Fló, Josué de Castro, Maria Esther Gilio, 

Carlos Maggi, Julio Cortázar, García Márquez, Carlos Fuentes, Antonio Skármeta, Bryce 

Echenique, Manuel Puig, César Fernandez Moreno, Ernesto Cardenal.  

                                                 
180 PETIT, Maria Angélica. “De marcha a Cuadernos de Marcha. Un proceso ideológico inscripto en el 
tiempo histórico”. In: MACHÍN, Horacio; MORAÑA, Mabel (Orgs.). Marcha y América Latina. 
Pittsburgh: Instituto Internacional de Literatura Iberoamericana; Universidade de Pittsburg, 2003, p. 221.  
181 ONETTI, Juan Carlos. “Una voz que no ha cesado”. Marcha, Montevideo, 30 jun. 1939.  
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A outros, que eram também jornalistas, como Vargas Llosa, competiria os encargos 

da profissão. Foi o que aconteceu com o escritor peruano, ao assumir o cargo de 

correspondente do jornal durante sua estada em Paris. Mario Benedetti engrossou esse 

grupo e, em 1945, assume a função de editor, função que será retomada pelo menos por 

umas três vezes, após uma ausência de 13 anos, justamente em janeiro de 1958, quando 

ficam sob sua responsabilidade as Literarias. Até março de 1959, esse mesmo escritor 

responde pela direção da seção de Literatura, que dali a alguns meses passará para as mãos 

de Ángel Rama.  

Já nas páginas destinadas aos temas da política e da economia do periódico foram 

publicados textos de autoria de Salvador Allende, Dom Hélder Câmara, Celso Furtado, 

Darcy Ribeiro (cinco textos que formam a série “Universidad Latinoamericana y desarrollo 

social”), conforme levanta o estudo de Haydée Ribeiro Coelho, e Che Guevara, autor de 

um longo texto escrito durante sua passagem pela Argélia, intitulado “El socialismo y el 

hombre en Cuba”,182 publicado em 12 de março de 1965. 

A galeria tão diversificada de colaboradores, composta por figuras expressivas da 

intelectualidade latino-americana, era resultado da linha editorial e política do jornal, que 

mantinha as páginas abertas às mais diferentes escolhas: de estilos literários a opções 

políticas. É o que nos confirma Miriam Pino, em seu alentado artigo sobre o jornal:  

 

(...) por las páginas literarias del semanario desfila toda nuestra América 
martiana: desde Miguel Angel Asturias en Guatemala a Gregório Selser 
de Argentina, pasando por René Zavaleta Mercado y Augusto Céspedes 
de Bolivia. Quijano se permitía polemizar hasta con Jean Paul Sartre. [el 
periódico] no dejará de lado a escritores como José María Arguedas u 
outsiders como Felisberto Hernández o Armonía Somers y abrirá también 
sus páginas a figuras del sindicalismo uruguayo y latinoamericano.183 

 

Marcha, portanto, se configurou em um semanário que mantinha relevo nos 

assuntos de economia e política, ao ponto de alguns estudiosos do assunto citarem a 

                                                 
182 GILMAN, Claudia. “Batallas de la pluma y la palabra”. In: MACHÍN, Horacio; MORAÑA, Mabel 
(Orgs.). Marcha y América Latina. Pittsburgh: Instituto Internacional de Literatura Iberoamericana; 
Universidade de Pittsburg, 2003, p. 278. 
183 PINO, Miriam. “El semanario Marcha de Uruguay. Una genealogía de la crítica de la cultura en América 
Latina”. Revista de Critica Literaria Latinoamericana, Lima-Hanover, ano 27, n. 56, Lima-Hanover, 
2002, p. 153. Disponível em: <www.jstor.org/stable/4531230>. Acesso em: 10 ago. 2010. 
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existência de “duas Marchas”, como salienta Carmen de Sierra184. Uma dedicada aos 

temas econômicos, políticos, sociais e internacionais, vinculando o Uruguai e a América 

Latina ao sistema mundial; outra dedicada ao campo literário e cultural em geral. Assim 

diz a estudiosa: “Con el mismo prestigio que la primera, pero con otro público lector, que 

sin duda a veces – como nos has expresado personalmente Arturo Ardao – ignoraba casi 

complemente los temas de la otra mitad del semanario.”185 

Não que houvesse duas versões de Marcha. O periódico, na verdade, mantinha uma 

unidade em relação à abordagem de assuntos, calcada na qualidade da informação e, 

sobretudo, no pensamento crítico tanto para os assuntos econômicos, quanto para os 

políticos ou culturais. Tal pertinência levou Mario Benedetti a encontrar no semanário algo 

assim como uma bússola, que guiava a opinião dos seus leitores sempre ansiosos pela nova 

edição. Como nos elucidam as palavras do próprio escritor:   

 

Todo el país esperaba ansiosamente el viernes, porque Marcha era algo 
así como el termómetro social, el diagnóstico comunitario. Y siempre lo 
había sido. A pesar de la gastada tipografía, de la pobre cualidad del 
papel, de la escasez de avisadores, de su incorregible talento polémico, el 
semanario era una tribuna insoslayable y su repercusión excedía en 
mucho el ámbito nacional. Para varias promociones de periodistas y 
escritores fue una escuela insustituible.186 

 

Entre os leitores ávidos à espera das sextas-feiras estava Ángel Rama, que em plena 

adolescência, se deleitava com a leitura na íntegra do jornal. Passagem registrada pelo 

próprio crítico, em um de seus artigos panorâmicos sobre a importância que o semanário 

teve em sua trajetória jornalística e cultural:  

 

Mi relación con el semanario Marcha uruguayo es tan larga como toda su 
existencia y ésta tan larga como una vida humana completa. Comenzó en 
1939, cuando apareció su primer número, que la impenitente curiosidad 
de mis 13 años me llevó a comprar, y desde entonces no cesó, 
generándome es afición de los viernes que acabó contagiando a miles de 

                                                 
184 SIERRA, Carmen. “Marcha en el contexto político económico internacional del siglo XX”. In: MACHÍN, 
Horacio; MORAÑA, Mabel (Orgs.). Marcha y América Latina. Pittsburgh: Instituto Internacional de 
Literatura Iberoamericana; Universidade de Pittsburg, 2003, p. 74. 
185 Ibidem, p. 74. 
186 BENEDETTI, Mario. “Réquiem por Carlos Quijano 25 de junio de 1984”. In: MACHÍN, Horacio; 
MORAÑA, Mabel (Orgs.). Marcha y América Latina. Pittsburgh: Instituto Internacional de Literatura 
Iberoamericana; Universidade de Pittsburg, 2003, p. 537. 
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uruguayos y latinoamericanos en los años de esplendor de Marcha, en la 
década del 60.187 
 

Embora tenha havido diferenças de opiniões e de pontos de vista em matéria de 

análises, Marcha teve uma configuração complexa e ímpar, justamente por se tratar de um 

projeto coletivo e, como tal, parece ser mais que um jornal. O periódico agregou um 

conjunto de fatores que permitiu uma nova forma de fazer jornalismo; forma novidadeira 

para o Uruguai e para a América Latina. Levando-se em conta o corpo redacional mais os 

colaboradores, tanto nas editorias de política, de economia, de literatura e nas outras 

seções, o semanário trazia uma proposta cultural igualmente pioneira: congregava 

conhecimento, informação e, sobretudo, crítica. Crítica que às vezes chegara à instância do 

contundente, e porque não dizer da polêmica. 

Tal proposta vinha alinhavada pela determinação política da direção de Carlos 

Quijano. Esta permitia articular o local e o internacional, o individual e o coletivo, dando 

espaço para diversidades políticas e culturais, instaurando sob “uma ética política”, um 

espaço crítico inusitado na imprensa da América Latina, como nos sinaliza Moraña188. 

Marcha tinha uma linha editorial que funcionava, por assim dizer, “sob o desenho de um 

socialismo latino-americano que proporcionou à editoria de cultura sustentar o objetivo 

maior, a difusão da literatura latino-americana”, segundo as reflexões de Miriam Pino. 

O aspecto da formação de um leitor crítico, a partir de um espaço também crítico, 

sem nós partidários nem radicalismos, demonstrava ser efetivamente um dos pontos-chave 

de Marcha, a partir de 1960. Cabe aqui destacar que, no ano de 1960, Marcha admitiu 

certas mudanças e ajustes em sua linha editorial. 

Para tanto, o jornal contou com um público que respondia a seus anseios e 

questionamentos, propostos em textos “menos jornalísticos e mais analíticos”. Por ser 

“exigente” consigo mesmo, o periódico nas palavras de Pablo Rocca, também se mostrara 

exigente frente aos leitores: 

 

Pues presuponía (al mismo tiempo que ayudaba a conseguir) una 
familiaridad con todas aquellas disciplinas en juego. Constituyó una 
tribuna intelectual para el Uruguay y para América Latina, con esa 

                                                 
187 RAMA, Ángel. “La lección intelectual de Marcha”. Cuadernos de Marcha, ano 5, n. 19, p. 19, jun. 1989. 
188 MACHÍN, Horacio; MORAÑA, Mabel (Orgs.). Marcha y América Latina. Pittsburgh: Instituto 
Internacional de Literatura Iberoamericana; Universidade de Pittsburg, 2003, p. 11.  
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libertad y heterogeneidad de preocupaciones y estilos que fundó tal vez el 
alto nivel de los artículos.189 

 

A referência à familiaridade plural levava em conta o conhecimento sobre política, 

economia, filosofia e literatura, por parte do público leitor formado por, segundo Miriam 

Pino, “uma elite letrada, que era basicamente a classe média em ascensão, os jovens 

intelectuais universitários, desejosos de mudanças na área da cultura no país.”190
  

Diante da expressividade dos leitores, Rama chegou a referir-se a uma “Geração de 

Marcha”, ou seja, aquela formada a partir da leitura do jornal. Segundo Rama, o 

semanário, que dedicou desde o seu primeiro número atenção especial à cultura, “confirió 

una importáncia mayor a las secciones de literatura, artes, cine, teatro, ideas, historia, etc., 

las que fueron atendidas en su doble aspecto, informativo y crítico.”191  

Também concorda com Rama, Mabel Moraña. Tal autora se dedicou a estudos 

bastante substanciosos do jornal e afirmou nas páginas introdutórias do volume Marcha y 

América latina (obra que é também uma das organizadoras) que o semanário dirigido por 

Quijano reuniu um amplo espectro de assuntos, sob uma linha editorial muito determinada.   

 

Desde los más sesudos estudios de economía hasta la atención a la 
educación, (…) las artes, desde la critica literaria a la teatral y 
cinematográfica, desde el humoral más estricto compromiso político, 
Marcha fue siempre, ate todo, una plataforma –y en muchas instancias, 
una barricada– desde la que se defendiera el interés colectivo, la justicia 
social, la democracia, los derechos humanos, sin claudicaciones, aun en 
las etapas más difíciles de la historia nacional.192 

 

Porém não se pode questionar que as páginas dedicadas às questões de literatura 

sempre contaram com especial cuidado por parte da direção do jornal, no sentido de 

                                                 
189 ROCCA, Pablo. 35 años de Marcha. crítica y literatura en Marcha y en el Uruguay, 1939-1974. 
Mnotevideo: División de Cultura de la Intendencia Municipal de Montevideo, 1992, p. 31.  
190 PINO, Miriam. “El semanario Marcha de Uruguay. Una genealogía de la crítica de la cultura en América 
Latina”. Revista de Critica Literaria Latinoamericana, Lima-Hanover, ano 28, n. 56, 2002. [tradução 
minha] 
191 RAMA, Ángel. La crítica de la cultura en América Latina. Caracas: Ayacucho, 1985, p. 230. 
192 In: MACHÍN, Horacio; MORAÑA, Mabel (Orgs.). Marcha y América Latina. Pittsburgh: Instituto 
Internacional de Literatura Iberoamericana; Universidade de Pittsburg, 2003, p. 10. 
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oferecer ao leitor um conjunto de fatores que justificassem o caráter da publicação, cuja 

tiragem alcançava entre 30 a 35 mil exemplares193.    

Ao proporcionar ao leitor esse teor de conteúdos, o semanário cumpria com uma 

contribuição pedagógica junto ao seu público. O que de certa forma, segundo Pino, 

conseguira preencher os vazios deixados pela cultura oficial do país, a partir dos anos 30. 

Para tanto, Marcha dedicou-se com afinco, numa segunda etapa de sua trajetória, a partir 

de 1960, imprimindo em seus textos, conforme Pino, “um sutil tecido de informação, 

questionamentos, teoria e propostas.”194  

No entanto, é preciso assinalar que embora o semanário se mantivesse coerente 

com sua proposta primeira, a de manter qualitativamente seus artigos e seu noticiário, a 

ponto de o próprio Rama afirmar ter o jornal se convertido numa espécie de “diário extra-

oficial Universidade”, na medida em que era material indispensável para as aulas, em 

particular a dos universitários, Marcha nunca teve um caráter acadêmico. Aspecto que o 

crítico Pablo Rocca nos chama atenção: 

 
Aunque los artículos y ensayos allí impresos fueran en muchas 
oportunidades de una extensión mayor a las que hoy registran 
publicaciones académicas, no puede olvidarse que la naturaleza de 
Marcha era, siempre lo fue, periodística. Así, aunque exigiera rigor y 
suma de saberes a sus responsables, aunque alcanzara en Latinoamérica, 
aunque fuese una experiencia sui generis en el contorno de lengua 
española (…) Marcha nunca fue una revista académica, ni tampoco 
pretendió serlo.195 

 

Neste sentido, podemos nos juntar aos estudiosos que afirmam ter sido o periódico 

um exemplo de jornalismo militante. Constituiu-se como um espaço politicamente 

independente, marcado pelo caráter reflexivo e analítico de seus textos, cujas páginas se 

abriam, de forma pioneira na América Latina, para a tarefa intelectual de apresentar, 

discutir e refletir, entre outros aspectos, o papel da literatura. 

Coincidências à parte, foi com um tema brasileiro que o jornal, após as 1.676 

edições, circulou, em 22 de novembro de 1974, em sua edição derradeira que trazia na capa 

                                                 
193 PETIT, María Angélica. De Marcha a Cuadernos de Marcha. In: MACHÍN, Horacio; MORAÑA, Mabel 
(Orgs.). Marcha y América Latina. Pittsburgh: Instituto Internacional de Literatura Iberoamericana; 
Universidade de Pittsburg, 2003, p. 237. 
194  PINO, Miriam. “El semanario Marcha de Uruguay. Una genealogía de la crítica de la cultura en América 
Latina”. Revista de Critica Literaria Latinoamericana, Lima-Hanover, ano 28, n. 56, p. 152, 2002. 
195 ROCCA, Pablo. 35 años de Marcha. crítica y literatura en Marcha y en el Uruguay, 1939-1974. 
Montevideo: División de Cultura de la Intendencia Municipal de Montevideo, 1992, p. 52-53.  
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a manchete: “Brasil El plebiscito condenó al modelo”. A ditadura de Bordaberry impediu 

os uruguaios de seguirem esperando pela sexta-feira para a leitura de Marcha e se 

interagirem com uma plataforma cultural, política, econômica, literária e estética. Um 

fenômeno como nunca houve na imprensa daquele país.   

 

Antes de o semanário ser fechado pela ditadura uruguaia, Carlos Quijano lança a 

primeira série de Cuadernos de Marcha, publicada mensalmente no período de maio de 

1967 a junho de 1974, o que resultou em 78 edições. Tratava-se de edições temáticas, em 

que os colaboradores convidados dissertavam, sob vários pontos de vista. Assim 

mesclavam-se abordagens políticas, filosóficas, econômicas, culturais com textos literários. 

Como foi o caso de “La vuelta al día en ochenta mundos”, de Julio Cortázar, publicado 

juntamente com textos de Alejo Carpentier, Benedetti, Francisco Urondo, Régis Debray, 

Ernest Mandel e Che Guevara, conjunto que compunha a edição de número três de 

Cuadernos, monotemática sobre Cuba. Em novembro de 1967, Che Guevara também foi o 

responsável pela edição de Cuadernos (n. 7, nov. 1967) e assinou 14 dos 15 textos da 

edição intitulada “Che Guevara. El teórico y el combatiente”. 

Com o exílio de Quijano, primeiro para Buenos Aires, e, posteriormente, para o 

México, os Cuadernos alcançam a segunda série a partir de 1977, com edições até 1984. Já 

a terceira edição teve início em 1985, novamente em Montevidéu. Com a morte de Carlos 

Quijano, Cuaderno ficou a cargo de Carlos Vargas, filho, e Mercedes, esposa, ambos 

responsáveis pela publicação até o ano de 2001. As três séries, em um espaço de 34 anos, 

somaram 299 exemplares, como detalhou Petit.  

 

2.2.9 Marcha fora dos limites uruguaios 

 

A circulação e a recepção de Marcha ainda merecem estudos, como observa 

Mateus Fávaro Reis,196em seu trabalho de mestrado. Fávaro engrossa as vozes no sentido 

da necessidade de estudos mais ampliados da publicação junto à Europa e, especialmente, 

                                                 
196 REIS, Mateus Fávaro. Americanismo(s) no Uruguai: os olhares entrecruzados dos intelectuais sobre 
a América Latina e os Estados Unidos (1917-1969). Dissertação (Mestrado em História) – Faculdade de 
Filosofia e Ciências Humanas, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2008. p. 126. 
Disponível em: <http://www.bibliotecadigital.ufmg.br/>. Acesso em: 30 jun. 2011.  
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junto à América Latina, em particular o Brasil. Embora se tenham registros de alguns 

comentários dispersos de intelectuais brasileiros que tiveram acesso e mantiveram a leitura 

regular do semanário, como foi o caso de Antonio Candido, que a partir de sua amizade 

com Ángel Rama, no ano de 1960, passou a ser incluído entre o rol de leitores do jornal 

uruguaio. Ou Darcy Ribeiro, que evidentemente foi um leitor assíduo, conforme assinalou 

Haydée Ribeiro em seu estudo. Fica uma questão a ser investigada, considerando-se que, a 

partir do ano de 1960, sob os ecos da Revolução cubana, a circulação em eventos de 

escritores e intelectuais pelo mundo se intensifica, podemos supor que muitos dos 

intelectuais brasileiros que circularam entre os grupos latino-americanos puderam ter tido 

acesso ao tabloide. 

Nesse sentido, o testemunho de Alfaro pode ser valioso para nos dar a dimensão da 

difusão do periódico. Para o crítico de cinema, Marcha circulou desde muito cedo em 

Buenos Aires e, em menor medida, em Santiago do Chile. Além disso, foi bem recebido 

em Madri e Paris, dentre outras cidades europeias, aonde chegava após uma semana de sua 

impressão.  

A autora Luisa Basso, que se dedicou a um trabalho sobre os Cuadernos de 

Marcha, mostrou-se de acordo com Alfaro, assinalando a inexistência de um estudo mais 

minucioso do trânsito e da recepção de Marcha na América e na Europa, uma vez que a 

repercussão do semanário uruguaio transcendia as fronteiras nacionais. Fica o 

questionamento e a sugestão para futuros trabalhos sobre a circulação de Marcha no Brasil, 

na América Latina, na Europa e nos Estados Unidos.  

 

2.2.10 Outras páginas  

 

Ainda na década de 50, sob esse contexto de prosperidade cultural uruguaia, Ángel 

Rama assumiu a direção da seção literária do jornal El Nacional, um substituto do 

antecessor Acción (1932-1939), que circulou por apenas 16 meses. É, precisamente, em 

março de 1954 que o crítico estreou no jornal, ao assinar um texto sobre a nova poesia 

brasileira. Em maio desse mesmo ano, Rama assumiu o espaço de crítica teatral no diário 

Match.  

Dois anos depois, o crítico passou a escrever novamente para El País. Colaboração 

que se iniciou quando ele se encontrava em Paris, em 1955, por conta de uma bolsa de 
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estudos concedida pela embaixada francesa, o que lhe proporcionou cursos na Sorbonne e 

no Collège de France, da Universidade de Paris, junto a professores como Marcel Bataillon 

e Fernand Braudel, figuras intelectuais fundadoras dentro do seu percurso intelectual. Em 

1956, o uruguaio ficou durante todo o ano na Ecole de Sèvres de Paris, por conta da 

realização de estágios na área de educação. 

De volta ao semanário Acción, em julho de 1957, o crítico se encarregou de uma 

coluna dominical intitulada “Libros y autores” do jornal. Rama tinha o escritor Juan Carlos 

Onetti como seu diretor. Meses após assumir a coluna de livros, ainda acumularia a tarefa 

de crítico de teatro, jornada para qual se dedicaria até 1964. 

A atuação de Rama na imprensa foi acontecendo de forma concomitantemente a 

uma série de outras atividades intelectuais. Nessa trajetória jornalística, o crítico, entre o 

final de 1958 e o início de 1959, voltava ao grupo de redação de Marcha. Após um ano, o 

crítico, que seguira produzindo no período seus artigos com alto teor de informação, 

questionamentos e reflexões teóricas, passava a redator-chefe de Literárias, as páginas 

destinadas aos assuntos de literatura, cargo que se manteve até 1968, quando mais uma vez 

retomou a condição de colaborador. Como colaborador, Rama prosseguiu até o fechamento 

do jornal em 1974, ano em que deixou o Uruguai devido às condições implacáveis que a 

ditadura de Bordaberry instaurara no país. 

Escrever artigos e, em paralelo, integrar o Conselho de Redação, foi a forma que 

Rama optou para atuar junto à revista Casa de las Américas, de Cuba, no período de 1964 

até 1971, ano, este, que o episódio envolvendo a prisão do poeta cubano Heberto Padilla 

obriga-o a se desligar de ambos os cargos.  

O episódio se deflagra quando Padilla é preso e obrigado a fazer uma autocrítica 

sobre um livro de poemas que havia sido considerado contrarrevolucionário pelo regime 

cubano. O escritor Vargas Llosa, que integrava a equipe de redação da revista, e mais 61 

intelectuais assinam uma declaração de repúdio ao fato. Em paralelo, um grupo de 

intelectuais uruguaios assina outro documento apoiando o governo cubano. Rama não 

assina nenhum dos dois documentos. Publica em Marcha o artigo “Una nueva política 

cultural en Cuba” e renuncia ao Conselho Editorial do periódico Casa de las Américas, 

deixando de colaborar com a revista. 

Dois anos depois de passar por esta experiência editorial cubana, Rama pôde atuar 

como diretor de uma publicação de âmbito acadêmico que foi criada em 1959 e teve 

Alfonso Llambías de Azevedo na direção até 1962. Tratava-se da Revista Iberoamericana 
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de Literatura, publicação do Departamento de Literatura Hispanoamericana da Faculdade 

de Humanidades e Ciências da Universidade da República, na qual o crítico permaneceu na 

direção no período de 1966 até 1969/70, quando se publicaram dois números. Nessa época, 

Rama acumulava os cargos de professor responsável pela cátedra de literatura e diretor do 

Departamento de Literatura da Faculdade.  

A publicação, que contou, em duas ocasiões (n. 2 e n. 6, a última), com Antonio 

Candido entre os seus colaboradores, trazia na contracapa um texto em que expressava sua 

missão: “La publica el Departamento de Literatura Iberoamericana de la Facultad de 

Humanidades y Ciencias de Montevideo con el objeto de difundir investigaciones, estudios 

y documentos relacionados con la literatura de Iberoamérica.”197 

Ao tomar contato mais estreito junto aos movimentos políticos e culturais de Porto 

Rico, para onde se transfere como professor visitante da Universidade de Río Piedras, no 

começo da década de 70, Rama passou a ser o responsável pela página de literatura do 

jornal Claridad, publicação que ficava a cargo dos simpatizantes independentistas daquele 

país. A proximidade com a publicação e principalmente com o grupo – que se mantinha 

solidário à mudança de governo – acabou gerando problemas ao crítico uruguaio, que no 

ano seguinte, 1971, não conseguiu a renovação do visto de permanência no país.  

A ligação de Rama com a imprensa o acompanhou mesmo fora da redação, e um 

ano após ter deixado seu país devido o golpe de Estado, em 1974, Rama anunciou na 

Venezuela, a criação do Comitê de Informação sobre a Repressão no Uruguai, encargo que 

compartilha com os venezuelanos, José Vicente Rangel, deputado, e Simon Gomez 

Malaret, advogado. 

As precárias condições democráticas do Uruguai levam o crítico a se instalar na 

Venezuela, e eleger este país como sua nova pátria. Ali, entre inúmeras iniciativas e 

realizações culturais, Rama fundou, em 1976, juntamente com os professores da 

Universidade Central da Venezuela, María Fernanda Palácios e Rafael di Prisco, a revista 

Escritura. Segundo o crítico uruguaio, uma revista “destinada exclusivamente a estúdios 

de teoría y crítica literárias tanto sobre temas nacionales como sobre autores y obras 

internacionales.”198  

No final da década de 70, Rama já havia se consagrado como professor 

universitário com muitas passagens por universidades estrangeiras, a destacar Porto Rico, 
                                                 
197 Credito ao professor Pablo Rocca estas informações relevantes.  
198 RAMA, Ángel. La crítica de la cultura en America Latina. Caracas: Ayacucho, 1985, p. 392. 
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São Paulo (USP e Unicamp), Buenos Aires, Colômbia, Chile. Nesta mesma época, ele se 

encontrava, precisamente, nos Estados Unidos, ministrando cursos sobre literatura latino-

americana na Universidade de Maryland e no Milddlebury College, quando, em 1979, se 

torna um assíduo colaborador de Cuadernos de Marcha, publicação-irmã do semanário 

uruguaio Marcha, que devido ao fechamento deste pelo governo, obrigou o seu criador, o 

economista Carlos Quijano, em exílio no México, a criar e editar um novo veículo. 

Da amizade com Candido veio o convite para que Rama participasse como 

colaborador da revista Argumento, publicação que nos detivemos mais detalhadamente ao 

tratarmos da trajetória jornalística de Antonio Candido. É com o texto “Um processo 

autonômico: das literaturas nacionais à literatura latino-americana”, traduzido por Nestor 

Deola, que Rama integra a edição de número 3 da revista. Ao lado dele, estava um grupo 

de intelectuais bastante expressivo, dividido entre o conselho consultivo e a comissão de 

redação da publicação. Entre eles estavam: Erico Verissimo, Paulo Duarte, Sérgio Buarque 

de Holanda, Octavio Paz, Paulo Emílio Salles Gomes, Alain Touraine, Anatol Rosenfeld e 

Antonio Candido, entre outros.  

Neste artigo, Ángel Rama mais uma vez proporcionaria ao público-leitor um painel 

sobre o movimento – ainda tímido – de diálogo entre as duas literaturas, a brasileira e a 

latino-americana. Texto do qual reproduzimos aqui um trecho como ilustração, deste que 

foi um dos temas centrais dos questionamentos de Rama:   

 

A dependência dos modelos críticos europeus em que viveu a 
historiografia literária latino-americana, se por um lado favoreceu uma 
organicidade rápida e mecânica de seus produtos, por outro entravou o 
progresso de uma interpretação própria e original ao enfraquecer a 
adequação da crítica às peculiaridades literárias de um vastíssimo 
continente, que hoje conta com cerca de trezentos milhões de habitantes, 
e onde convivem uma multiplicidade de países, diversas românicas e 
indígenas, áreas lingüísticas e literárias suficientemente diferenciadas, 
fortes tendências regionalistas e múltiplas influências estrangeiras que 
carreiam as culturas mais díspares, submetidas a uma elaboração 
sincrética.199 

 

A intensa participação do crítico uruguaio em empreitadas jornalísticas resultou, em 

1980, entre tantos outros acontecimentos importantes, sua nomeação como membro 

executivo do Centro Internacional de Revistas de Crítica Literária Latino-Americana para 

                                                 
199 RAMA, Ángel. “Um processo autonômico: das literaturas nacionais à literatura latino-americana”. 
Argumento, Rio de Janeiro (RJ), ano 1, n. 3, p. 37. 
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o biênio de 1980-1982. Responsabilidade que não o impediu de seguir colaborando com os 

diários El Universal e El Nacional de Caracas, independente das diferenças significativas 

entre as linhas editorial e política de cada uma dessas publicações.  

As conferências, a essa época, já haviam se tornado uma constante na agenda plural 

de Rama, assim como as palestras, as oficinas e a participação em eventos ligados ao 

universo literário. Eram compromissos que se ajustavam às suas tarefas de editor, a 

exemplo de sua jornada na direção de Latinomericana XX, revista que reuniu uma coleção 

de textos editados na Suécia a partir de 1981.  

Foi no de 1982, após um longo período de ruptura, época em que Rama vivia nos 

Estados Unidos como professor titular de literatura latino-americana, na Universidade de 

Maryland, que ele retomou a colaboração com a revista cubana Casa de las Américas.  

Desse ano até o seguinte, 1983, o de sua morte, a atividade publicista de Rama 

seguiu em ritmo muito similar ao que se dedicara nos quase 40 anos junto à imprensa, ora 

em artigos mais encorpados para publicações marcadamente mais acadêmicas, ora para 

aquelas com perfil mais literário, ora com suas críticas para jornais. Nessa trajetória de 

trabalho intelectual, entre 1946 e 1983, Rama escreveu 17 livros, 1.477 ensaios, figurou 

como colaborador em 102 revistas, redigindo 1.420 textos para jornais e revistas, 

participou como fundador de 5 outras, escreveu 57 prólogos, teve 23 participações em 

volumes coletivos, idealizou quatro grandes projetos editoriais, dos quais ficaram mais de 

300 livros. Porém, como bem assinalou Carlos Lozano, [Rama] “no alcanzó a escribir el 

libro mallarmeano, sobre la literatura de América Latina con el que soñaba.”200  

 

2.2.11 Convivências plurais  

 

Autora do exemplar do folheto da primeira grande exposição em homenagem a 

Ángel Rama no Uruguai após sua morte, Explorador de la cultura, em 2010, a escritora 

Rosario Peyrou, também a responsável pela curadoria da mostra, a partir de um intenso 

trabalho, selecionou, em meio a centenas de cartas, alguns exemplares assinados pelo 

crítico junto aos interlocutores espalhados pelos quatro cantos do mundo. Gabriel García 

                                                 
200 LOZANO, Carlos. Ángel Rama: critica literaria y utopía en América latina. Selección y prólogo de 
Carlos Sánchez Lozano. Colombia: Editorial Universidad de Antioquia. Medellín, 2005, p. xix.  
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Márquez, Julio Cortázar, Rafael Alberti, Darcy Ribeiro e Antonio Candido foram alguns 

dos destinatários que constituíram a produção epistolar de Rama.  

Tratava-se de produção volumosa, na medida em que o crítico se correspondia com 

um grupo igualmente volumoso de “homens de letras” da América Latina e do mundo. 

Eram assíduos correspondentes seus: críticos, escritores, professores, tradutores e editores.  

Se, por um lado, o uruguaio se aproximava desses literatos, e com muitos deles, 

efetivara laços fraternos de amizade, por outro, como responsável de uma seção semanal 

em Marcha, precisava mantê-los próximos, pois muitos deles eram também suas fontes 

jornalísticas. Para o jornalista, a matéria-prima é a notícia, o dado novo. Um pequeno 

trecho de uma carta-depoimento do escritor Roa Bastos, de Toulouse, na França, nos 

ilustra o vínculo de Rama junto aos amigos:   

 

Hube de retroceder entonces a la memoria. Esos días, esos años, esas 
vidas. Fragmentos. Latidos. Delirios de la presunción. Como cuando 
venías, Ángel, a Buenos Aires, y te alojabas en mi cuchitril de la calle 
Vera, en Almagro, y comenzabas a trabajar desde la madrugada en tu 
pequeña máquina de escribir puesta sobre las almohadas atrapando al 
vuelo esos pensamientos de la noche. Deseo insondable. Como si 
hubieras trabajado toda la vida en ese último minuto para recomenzar en 
el siguiente.201 

 

O fato é que dedicar-se à prática epistolar deixou um farto acervo – de posse da 

filha Amparo Rama Vitale202– com milhões de linhas escritas, datilografadas e 

manuscritas, que já estiveram acondicionadas em envelopes, marcados pelo tempo e 

tomados de carimbos de países distintos. Ao que tudo indica, tais cartas podem ilustrar e 

acrescentar, em muito, as etapas da história dos estudos literários da América Latina.  

Também fez parte da rotina social-cultural de Ángel Rama a circulação por espaços 

em que se realizavam atividades culturais. Dividido entre o teatro e a literatura, até o início 

dos anos 60, ele mantinha um circuito de idas e vindas, ora na plateia, ora como orador, de 

                                                 
201 ROA BASTOS, Augusto apud ELOY MARTÍNEZ, Tomás. Ángel Rama o el Placer de la Crítica. Solo 
literatura , 1985. Disponível em: <http://sololiteratura.com/ ramaeloymartinez.htm>. Acesso em: 3 abr. de 
2010.  
202 Do acervo constam as cartas trocadas entre os dois críticos Rama e Candido. O professor uruguaio Pablo 
Rocca teve acesso à totalidade dessa correspondência e prepara um volume que reunirá parte das cartas 
enviadas de Ángel Rama para Antonio Candido. A respeito da correspondência entre Ángel Rama e Darcy 
Ribeiro, parcialmente inédita, a professora Haydée Ribeiro Coelho (UFMG) tem se dedicado ao tema, que é 
parte de seu trabalho de pesquisa.   
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tamanha intensidade, que a máxima cunhada por Carlos Real de Azúa, “Se sospecha que 

no duerme nunca”,203 não tinha nada de hiperbólico. 

Mesas-redondas, conferências, leituras comentadas, saraus, encontros, minicursos, 

congressos, debates em instituições, programas de rádio e de TV204, recitais, entrevistas. 

Eventos com lugar permanente na agenda uruguaia ou estrangeira de Rama. Porém, vale 

ressaltar que a presença de Rama a partir da década de 60 passa a ser assídua em muitas 

destas realizações. Motivados pela efervescência cultural a partir da Revolução cubana e 

suas instâncias aglutinadoras, o que propiciou uma quebra do isolamento em que se 

encontravam esses intelectuais latino-americanos até o final dos anos 50, os intelectuais 

latino-americanos, em particular os escritores, passaram a participar com maior frequência 

de tais eventos. Eventos que igualmente alimentavam sua tarefa semanal de nutrir as 

páginas de Marcha com informação e crítica, tais como foram os congressos de literatura. 

Um desses lugares por onde circulou Rama, colocando-o em contato com muitos desses 

“homens de letras”, especialmente os escritores latino-americanos, foi Casa de las 

Américas, como enfatizou Pablo Rocca: 

 
(…) de su simultánea experiencia como asesor y miembro de tribunales y 
además de Casa de las Américas de La Habana, donde le había sido 
posible conocer a “tout le monde”, de Alejo Carpentier a Julio Cortázar 
que ya conocería en Río de La Plata, pasando por,  David Viñas o Rulfo, 
etc. García Márquez de quien hablara que era muy amigo y tantos otros 
más.205 

 

E nem mesmo a faceta de homem polêmico, que por tantas ocasiões extirpou e por 

outras acalentou os interlocutores, comprometia as relações de Rama e os amigos. Como 

podemos constatar, por exemplo, neste trecho de uma das cartas enviadas para o escritor 

Enrique Amorim; logo depois dos agradecimentos, ele retoma algumas falas de carta 

anterior:   

 

(…) será difícil romper el gracioso, grotesco y hasta ridículo escalafón de 
los marchistas” (…) hace bastantes años que uso la cabeza con 

                                                 
203 REAL DE AZÚA, Carlos. Antología del ensayo uruguayo contemporáneo. Tomo II. Montevideo: 
Universidad de la República, 1964, p. 64. 
204 Entrevistas e conferências radiofônicas, como aquelas concedidas ao programa do professor Domingo 
Bordoli, quando da leitura de trechos dos livros Cacería Nocturna e Tierra Sin Mapa, no ano de 1965. Estas 
gravações constam do acervo do SODRE, em Montevidéu, disponíveis em: 
<http://www.uruguayeduca.edu.uy>. 
205 Pablo Rocca, em entrevista à autora no mês de maio de 2008, em Montevidéu. 
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independencia, opinando – según mis propias luces me lo permiten -, bajo 
mi entera responsabilidad”.206 

 

O relacionamento de Rama com escritores foi um dos pontos marcantes em sua 

trajetória intelectual. Não foram poucos os que mantinham com o crítico uma proximidade, 

fato que se pode verificar nas cartas. Em outros tantos depoimentos, encontramos registros 

dessa capacidade do uruguaio de dar espaço e atenção aos seus interlocutores. O argentino 

Tomás Eloy Martínez foi um deles:   

 
Lo conocí en el invierno austral de 1958, cuando yo era un crítico de cine 
en estado de aprendizaje y no he olvidado las primeras horas que pasé 
con él, el esplendor de su carcajada, el interés con que atendía mis 
comentarios seguramente triviales, como si su interlocutor fuera en ese 
momento la persona más importante del mundo. Bastaba que yo lanzara 
al aire una palabra para que él, con fruición, la cazase al vuelo y la 
devolviera envuelta en un ropaje de significados.207 

 

A lista de nomes que se somaria a Tomás Eloy Martínez é longa e nos mostraria 

que era por meio das conversas na rotina de cafés de Montevidéu, como o Sportman, em 

frente à Biblioteca Nacional, ou nos arredores da Plaza Cagancha, como o lendário bar 

Metro, além de uma caudalosa correspondência, que o crítico se mantinha informado do 

mundo da literatura e dos homens que a praticam.  

 

2.2.12 Alguns apontamentos  

 

O trajeto percorrido até aqui acompanhando parte do percurso intelectual dos 

críticos Ángel Rama e Antonio Candido nos leva a algumas considerações relevantes para 

a compreensão das próximas etapas deste trabalho, assim como a um entendimento mais 

abrangente a respeito da atuação e produção jornalística de ambos. 

É sob o signo da diferença que pontuamos tais considerações, pois, ao nos 

debruçarmos sobre a trajetória dos dois, em um período delimitado entre a infância até o 

ano de 1960, quando eles se conhecem, constatamos o quão distintas foram tais trajetórias. 

                                                 
206 RAMA, Ángel. “Enrique Amorim: un creador infatigable” Marcha, 5 ago.1960, p. 21. 
207MARTÍNEZ, Tomás Eloy. “Pequeño diario de un gran hombre” [28 jun. 2008]. El Espectador.  
Disponível em: <www.elsespectador.com>. Acesso em: 27 jan. 2010. 
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Antonio Candido, de filiação burguesa, contou com mestres franceses em sua 

maioria. Primeiro, com uma professora especial, em terras francesas, depois em uma 

universidade pública que recém ensaiava os primeiros passos para a excelência. 

Universidade que por sua vez situa-se em uma metrópole de destaque no cenário latino-

americano. Rama, em contrapartida, de raízes menos nobres e mais pobres, muniu-se 

também de um ensino público povoado por mestres espanhóis, imigrantes como os seus 

pais, vítimas de um exílio compulsório por conta dos efeitos da Guerra Civil Espanhola e 

da Segunda Guerra Mundial. 

Enquanto Candido, garoto e adolescente, contou com o acalanto familiar dos pais, 

dos livros de bibliotecas em dose dupla e de uma passagem pela França, Rama acudia à 

Biblioteca Nacional para as sessões de leitura, e ao semanário Marcha. Já adulto, o crítico 

do jornal Marcha, retornou ao tema da biblioteca particular, que voltou à baila no seguinte 

comentário de Rama, em sua insuperável condição de cidadão crítico: “Nada sustiyue el 

aristocrático placer de la biblioteca propia y un Estado responsable y organizado debería 

regalarle una espaciosa casa a todo ciudadano que reúne una biblioteca importante.”208 

Na juventude universitária de Rama, o teatro, a necessidade de encontrar uma 

alternativa de um trabalho rentável, a proximidade às revistas literárias, não se parecem em 

tudo com um Candido estudante de duas graduações, atarefado com uma revista literária 

que ainda não estava no consenso da grande imprensa.  

Professores, muito personalizados, os dois não percorreram o mesmo traçado por 

salas de aula, cabendo a Rama uma dedicação hercúlea ao setor educacional secundário e 

universitário, dentro e fora do Uruguai, resultado das incipiências do sistema de ensino de 

seu país e da urgência em manter com mais de uma fonte de trabalho, e, por consequência, 

de renda. Já para Candido, coube um percurso basicamente universitário mais substancioso, 

fruto de sua carreira acadêmica que lhe outorgou os títulos de doutor, um na Sociologia e o 

outro nas Letras, e lhe concedeu oportunidades para postos de trabalho.  

Os dois, politicamente comprometidos com as ideias socialistas e marxistas, 

tiveram percursos distintos em seus países, Rama foi obrigado a deixar as pátrias, aquelas 

legítimas e adotadas, por pelo menos quatro vezes, devido às imposições de um exílio 

constante, por conta de governos opressores frente a muitas de suas ideias. Candido, não. O 

                                                 
208 RAMA, Ángel. “La lección intelectual de Marcha”. Cuadernos de Marcha, ano 5, n. 44, p. 44, jun. 1989. 
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crítico brasileiro militou entre uma juventude inquieta, mas acomodada nos perímetros de 

seu país. 

Leitores onívoros, os dois mantiveram em muitos autores os seus pontos de contato, 

particularmente perpassando a crítica literária. Eliot, Sartre, Lukács, Althusser, Machado 

de Assis, Benjamin, poderiam ser alguns que, de forma comum, preencheram tais bases 

fundadoras. Também, a bibliografia de fundamentação política não escapou para ambos, 

como as leituras primeiras e sequentes de Marx, somente para citar um nome, entre um 

emaranhado de autores essenciais para a formação dos dois.  

Neste compacto repasse podemos confirmar que o processo de formação pessoal, 

intelectual e profissional de ambos percorreu caminhos distintos. No entanto, ao nos 

distanciarmos dos riscos comparatistas, é possível apontar alguns pontos de contato entre 

os dois no tocante à esfera pessoal: a preferência por clássicos de língua espanhola, assim 

como tantos pensadores adeptos ao pensamento marxista e ao socialismo, o caderninho de 

anotações para as sessões de leitura, a proximidade e a identidade à base cultural francesa, 

o casamento na juventude com figuras femininas do círculo intelectual próximo, a 

convivência estreita com intelectuais da época, a docência como uma forma de manter-se à 

frente de seu tempo, recorrendo a autores e temas up to date para cursos “nunca dantes 

apresentados”, o envolvimento com as publicações de livros e revistas literárias, o gosto e 

a disposição em estar atentos ao novo, especialmente na literatura. E, por fim, a simpatia e 

o apreço dos dois, ao Modernismo, que diante das especificidades do movimento, cada um 

ficou com o seu.   

Ao nos aproximarmos da trajetória jornalística dos dois críticos, ponto principal 

deste trabalho, confirmamos igualmente que foram distintas. Afinal Candido e Rama 

viveram em épocas e países diferentes, escrevendo para públicos igualmente diversos e em 

idiomas também diferentes. Candido teve uma experiência jornalística mais curta que 

Rama, e se manteve como crítico titular durante os quase cinco anos em que respondia por 

uma coluna de crítica semanal nos jornais Folha da Manhã e Diário de S. Paulo. Já Ángel  

Rama esteve ligado a dezenas de jornais e revistas até sua morte, ora como crítico, e, às 

vezes, acumulando a função de editor e crítico, como ocorreu em Marcha, o que lhe 

creditou, ao final, cerca de quatro décadas dedicadas à imprensa. 

Embora os dois tenham se iniciado bem jovens no jornalismo, é o uruguaio quem 

estreia nas páginas de jornais mais cedo, ao se encarregar de uma coluna sobre livros no 

diário El País, aos 19 anos. Candido, aos 21 anos, passava a assinar textos para a revista 
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Clima, publicação em que chegou a assumir, em paralelo à atividade de crítico, a secretaria 

de redação. Mas, próximo dos 25 anos de idade, Candido já estava vaticinando nomes que 

se tornariam canônicos na literatura brasileira e latino-americana. O fato de Candido ter 

criado o Suplemento Literário, para onde se tornou um colaborador eventual do importante 

caderno de literatura do jornal O Estado de S. Paulo, evidencia a diferença de atuação em 

relação a Ángel Rama, que manteve-se no semanário Marcha por dez anos.   

Se Rama enveredou por empreitadas editoriais, participando de coleções 

importantes e criando editoras no afã de fazer livros para tornar as pessoas melhores, 

Candido criou o Suplemento Literário, um dos cadernos culturais mais importantes do país, 

e, da mesma forma, compôs a equipe que trouxe a revista Argumento à luz dos leitores. 

Infelizmente por apenas quatro números.  

No entanto, voltando-nos a mais um recorte frente estas duas trajetórias, o de Rama, 

em Marcha, e o de Candido, na Folha da Manhã, chegamos a constatar que os dois críticos 

apresentam uma relação de consanguinidade jornalística, ponto-chave deste trabalho. Pois 

podemos entender o jornalismo como uma plataforma de formação do sujeito crítico. Uma 

vez que foi no jornalismo que tanto Candido como Rama estabeleceram o lugar de onde 

iriam promover avanços ou saltos, como evidenciou Pablo Rocca. Pelo jornalismo 

puderam rumar em sentido ao projeto maior de ambos: o de estudar, discutir e refletir a 

literatura. 
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CAPÍTULO 3 – ANTONIO CANDIDO, O CRÍTICO TITULAR DA FOLHA DA 

MANHÃ  

 

 

3.1. Literatura e jornalismo: ligações estreitas 

 

Sou, portanto, um crítico de jornal que passou 
mais tarde ao ensino da Literatura.  
Antonio Candido 

 

Hablar de Marcha es hablar de mí mismo. 
Ángel Rama  

 

A afirmação de Antonio Candido, que encontra eco em Ángel Rama, nos remete às 

relações que ambos mantiveram com o jornalismo, afinal uma parcela significativa da 

produção ensaística dos dois – posteriormente, reunida em livros –  aparece primeiramente 

publicada nas páginas de jornal. É, portanto, a imprensa um espaço onde os dois, entre 

outros aspectos, exercitaram-se como sujeitos críticos.  

Diante da importância deste espaço na trajetória intelectual de ambos, vemos a 

necessidade de rever aqui alguns pontos das relações entre jornalismo e literatura. Uma vez 

que a crítica literária mantém suas raízes no modelo jornalístico. Pois o jornalismo, como 

local privilegiado de discussão de ideias literárias, acabou criando um espaço e um estilo 

próprios de reflexão sobre a literatura.  

A crítica literária, como observa Perrone-Moisés, teve manifestações precursoras na 

Idade Média, passando pelo século XVII, época em que teve “seu batismo”,209 e deve 

muito ao jornalismo, quando a partir do final do século XVIII, e mais intensamente no 

século XIX, o jornal passou a dar espaço para o comentário sobre obras literárias entre 

outros temas relativos ao universo da literatura, fossem na Europa, nos Estados Unidos ou 

no Brasil.  

Se não mediante a este lugar, a imprensa, ou nas palavras de Eugênio Bucci, “a 

instituição constituída pelos veículos jornalísticos, seus profissionais e seus laços com o 

                                                 
209 Perrone-Moisés, Leyla. “O lugar crítico”. In: Texto, crítica, escritura. São Paulo: Ática, 1979, p. 3. 
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público”210, onde é que os críticos não filiados às universidades teriam espaço para  

produzir e publicar seu discurso crítico? Trata-se então de um espaço fundamental para tais 

relações, já que, entre outros fatores, o jornalismo privilegia a sociabilidade da literatura, 

como afirma Poblete.211 Este privilégio que o jornalismo concede à literatura só é possível 

na medida em que jornais dedicam páginas à cultura, o que resulta em um espaço 

diferenciado do restante da produção jornalística convencional, e falamos aqui em 

jornalismo cultural. É justamente no jornalismo cultural, segundo nos aponta Faro, onde se 

dá a coexistência entre ensaios analíticos, textos especificamente literários e textos 

informativos, os autores destes e o público. É então nesse “espaço público de produção 

intelectual”,212 como entende Faro, em que se “singulariza e se legitima socialmente”213 os 

textos voltados para a literatura, na medida em que estes textos produzem uma “plataforma 

interpretadora” sobre a cultura e o pensamento de uma época. Em outras palavras, o 

jornalismo cultural, entre suas características, “abriga a avaliação e análise da produção 

simbólica capaz de garantir aos periódicos a legitimidade interpretativa, a defesa do ideário 

de determinadas escolas e correntes de pensamento.”214 

Assim, Candido e Rama encontraram no jornalismo o espaço fundamental para a 

construção de uma plataforma, que será estendida e voltada para um projeto maior, a 

literatura. Pois é deste lugar que os dois, como sujeitos críticos, passaram a se articular 

com o mundo não só das Letras, mas também junto à História e à sociedade. Longe dos 

livros, em um espaço fora do âmbito acadêmico, ambos os críticos encontraram nos jornais 

o espaço propício para que suas críticas sobre literatura se mantivessem vivas, usando aqui 

termo tão caro a Candido.  

Sobre a a crítica literária praticada nas páginas de periódicos, Jorge Rivera nos 

endossa ser esta “la gran fuente de aprovisionamiento de saberes y valorizaciones literarias 
                                                 
210 BUCCI, E. Na TV, os cânones do jornalismo são anacrônicos. In: BUCCI, Eugênio; KEHL, Maria Rita. 
Videologias: ensaios sobre televisão. São Paulo: Boitempo, 2004, p. 129.  
211 POBLETE, Juan. Trayectoria crítica de Angel Rama: la dialéctica de la producción cultural entre autores 
y públicos. Disponível em: < http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ >. Acesso em: 11 abr. 2010. 
212 FARO, J. S., 2006 apud ALZAMORA, Geane; GOLIN, Cida; SEGURA, Aylton. O que é jornalismo 
cultural. In: Adriana Azzolino et al. (Org.). Mapeamento do ensino de jornalismo cultural no Brasil em 
2008. São Paulo: Itaú Cultural, 2008, p. 3. Disponível em: 
<www6.ufrgs.br/lead/producao_pesquisa/6.Segura_ golin_alzamora.pdf>. Acesso em: 12 jul. 2011. 
213 ALZAMORA, Geane; GOLIN, Cida; SEGURA, Aylton. O que é jornalismo cultural. In: Adriana 
Azzolino et al. (Org.). Mapeamento do ensino de jornalismo cultural no Brasil em 2008. São Paulo: Itaú 
Cultural, 2008, p. 3. Disponível em: <www6.ufrgs.br/lead/producao_pesquisa/6.Segura_ 
golin_alzamora.pdf>. Acesso em: 12 jul. 2011. 
214 Ibidem, p. 3. 
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para un público ajeno a las disciplinas específicas de la formación académica.”215 A 

referência de Rivera remete a uma questão vivida tanto pelo crítico brasileiro como pelo 

uruguaio na condição de publicistas: a interação junto a um público heterogêneo. 

A publicação da crítica de literatura na imprensa possibilitou que o leitor comum 

passasse então a tomar contato com o que os críticos escreviam, sem que dele fosse exigido 

um pré-requisito cultural, o de ser um especialista. Movimento, neste sentido, 

protagonizaram Candido e Rama, pois ao abrirem diálogo com os leitores, em suas colunas 

semanais, dando-lhes a palavra – e ouvido – estavam não só estreitando laços, como 

também, de certa forma, seduzindo-os para que recebessem os ensinamentos literários e as 

reflexões e discussões promovidas por ambos. No entanto, não é demasiado retomar a ideia 

de que o colunista ou o crítico de jornal não decide o que o público deve saber; como 

defendem Kovach e Rosenstiel, o crítico “ajuda a pôr em ordem. Daí a necessidade de ser 

um conhecedor, e de se aprofundar; ser autor de uma análise crítica e reflexiva.”216  

Formar um público leitor foi meta primordial de Rama e de Candido enquanto 

críticos de jornal. Elevar o leitor a um patamar de leitor crítico, dono de uma consciência 

crítica, foi uma das bandeiras sustentadas por ambos. Tanto que Rama, ao assumir a 

direção das páginas de Literarias em Marcha, passa a estruturar um “plano de ação” ou um 

“programa” junto ao leitor nesse sentido. Candido, por sua vez, em sua trajetória na Folha 

da Manhã, quando responde por Notas de Crítica Literária, dispõe de idêntica 

preocupação, o que o leva às seguintes ações: lançar mão de parágrafos cuidadosos e 

porque não dizer de um caráter mais didático; fazer, sempre que possível, a 

contextualização do autor que está sendo apresentado; constituir uma explicação de forma 

mais detalhada sobre questões relativas às correntes e escolas literárias e, seguindo algo 

que Machado de Assis trouxe como contribuição aos críticos, instituir a manutenção de 

uma conversa ao pé do ouvido com seu leitor. Dispositivos, estes, igualmente adotados nas 

colunas semanais assinadas por Rama em Marcha. 

“Este espaço [o jornalismo] permite um tom que fica no meio do caminho entre a 

seriedade e o exclusivismo da linguagem da cultura ilustrada e as características 

populares”, complementa Poblete217. Trata-se de uma condição que a imprensa trouxe ao 

                                                 
215 RIVERA, Jorge B. El periodismo cultural. Buenos Aires: Paidós, 2003, p. 115. 
216 KOVACH, Bill; ROSENSTIEL, Tom. Os elementos do jornalismo. O que os jornalistas devem saber 
e o público exigir. São Paulo: Geração Editorial, 2004, p. 39. 
217 POBLETE, Juan. Trayectoria crítica de Ángel Rama: la dialéctica de la producción cultural entre autores 
y públicos. Disponível em: < http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ >. Acesso em: 11 abr. 2010. 
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crítico literário, que facilitou a manutenção de um diálogo frutífero com o público letrado, 

“divulgando novas experiências estéticas, proporcionando o enriquecimento do debate de 

ideias e disseminando a avaliação cuidadosa das obras literárias dos tempos”218, conforme 

aponta Silviano Santiago.  

A referência ao público letrado aponta um aspecto comum, tanto do público leitor 

de Folha da Manhã como do leitor de Marcha, de uma porção da população, ora no 

Uruguai, em particular na capital Montevidéu, ora em São Paulo e algumas outras cidades 

brasileiras; tal fração da população compartilhava de dois requisitos básicos para serem 

considerados leitores: a condição socioeconômica e o letramento219. O que nos referimos é 

que os leitores de ambos os periódicos se encontravam em circunstâncias sociopolíticas 

(Uruguai, no ano de 1960, e o Brasil, nos anos de 1943 a 1945) que propiciaram a 

formação de uma classe média ilustrada, à sombra da cultura europeia, em particular 

calcada na França, fincada no comportamento burguês.  

Trazer ao leitor novas experiências estéticas permitiu aos críticos, que na 

periodicidade semanal do jornal puderam se prestar a um exercício continuado da escritura 

no sentido que Todorov emprestou ao termo.220 O que resultou numa operação de nutrição 

e polimento de seus textos. Assim, Candido e Rama puderam, com o fazer jornalístico, 

promover ajustes de ritmo, de tom e de estilo, portanto estéticos. Um exercício semanal 

referido por Carlos Drummond de Andrade assim: “[o jornalismo] além de ser a escola da 

clareza e da concisão, proporciona o treino diário, a aprendizagem continuamente 

verificada, não admitindo a ‘preguiça’ o que é o mal do literato entregue a si mesmo”.221 

Neste sentido, o escritor argentino Tomás Eloy Martínez comentou a preocupação 

de Ángel Rama quanto ao acabamento de seus textos, levando-se em conta a forma 

peculiar do crítico uruguaio de se aplicar e de se envolver no processo contínuo de exercer 

a crítica: 

 

                                                 
218 SANTIAGO, Silviano. O cosmopolitismo do pobre, “O lugar crítico”, Coleção: Humanitas. Belo 
Horizonte: Editora da UFMG, 2004, p. 162. 

219 Basta lembramos que o Brasil, em 1940, contava com uma população de 61,6% de analfabetos. Em 1950, 
61,3%, segundo dados do IBGE. 57% da população brasileira era alfabetizada em 1940 apud ORTIZ, Renato, 
(1995:28).  
220 TODOROV, Tzvetan. Crítica de la crítica. Barcelona: Paidós, 2005, p. 55. 
221 ANDRADE, Carlos Drummond de apud WERNECK, Humberto. O desatino da rapaziada. São Paulo: 
Cia das Letras, 1992, p. 190. 
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Casi no se detuvo a corregir lo que escribía, exaltado por la facilidad con 
que sus reflexiones llegaban siempre al blanco, sin advertir que en esa 
carrera voraz el lenguaje tropezaba con demasiados adverbios de modo, 
que no terminaba de abrirse paso en la red de oraciones subordinadas, que 
perdía —por el desaliño— parte de su enorme fuerza persuasiva.222 

 

Da mesma forma, Candido, em seus primórdios na Folha, enfrentou tropeços com o 

texto, até o ajuste ao formato que as condições de um periódico lhe exigiam. Vem do 

professor uma passagem prosaica que nos mostra muito de perto este ajuste a que nos 

referimos. “Eu não leio seus artigos”, declarou Rubens do Amaral de forma abrupta ao 

jovem crítico titular da Folha, “um figurão da casa”, referência de Candido a um dos 

críticos do jornal. “O motivo para tal”, continua Candido: “Você não abre parágrafos. 

Ensinou-me, então, que é preciso arejar a matéria, dividindo-a segundo as unidades de 

pensamento, de maneira a deixá-la clara e facilitar a leitura.”223 

Afora estes prosaicos detalhes, comum aos escritores e críticos que ainda não 

haviam compartilhado com a tarefa de “deixar o braço quente”, como disse uma vez 

Gabriel García Márquez, referindo-se ao ato da escrita com prazo e espaço delimitados, 

tanto Ángel Rama como Antonio Candido tiveram no jornalismo crítico de tradição 

francesa bases norteadoras para suas produções semanais. Candido, em uma de suas 

entrevistas para a imprensa, deixou registros sobre este dado: 

 

O jornalismo crítico é uma grande escola e, de certo modo, um teste 
importante, requerendo intuição certeira, rapidez de apreensão, 
capacidade de decidir e clareza de escrita. O jornalismo crítico de tipo 
francês foi a nossa grande escola, a de José Veríssimo, Alceu Amoroso 
Lima, Sérgio Milliet, Plínio Barreto, Álvaro Lins etc.224   

 

Já quanto a Rama, vem de um de seus estudiosos, o professor e crítico Pablo Rocca, 

a afirmação de que o uruguaio teve na linha francesa da cultura, e do jornalismo francês, 

muitas das suas referências para sua forma de atuar nas páginas de periódicos, a começar 

por Marcha, que seguiu um modelo bastante próximo ao Le Monde. “Rama até 1960 

respondia por um estilo de texto um pouco afrancesado”, reiterou Rocca. 

                                                 
222 MARTÍNEZ, Tomás Eloy. “Ángel Rama o el Placer de la Crítica”. Solo literatura, University of 
Maryland, 1985. Disponível em: <http://sololiteratura.com/ramaeloymartinez.htm>. Acesso em: 11 mar. 
2010. 
223 Antonio Candido, em discurso durante a entrega do Troféu Juca Pato, concedido pela União Brasileira de 
Escritores (UBE), em 2008. 
224 CANDIDO, Antonio. “A vocação crítica de Antonio Candido” [entrevistador: Manuel da Costa Pinto]. 
Revista Cult , n. 61. 
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Outras referências jornalísticas se juntaram às fontes francesas na trajetória destes 

dois críticos. Para citar uma, o New Criticism inglês ou close reading, a leitura fechada no 

texto, teve lugar privilegiado junto à produção crítica de ambos os críticos. E nos valemos 

aqui de um comentário de Roberto Schwarz, que muitos anos depois das Notas de Crítica 

Literária, ao analisar o trabalho teórico de Antonio Candido, assinalou a relevância do 

close reading na crítica do autor de Formação: 

 

Talvez se possa dizer que Antonio Candido foi buscar no close reading 
do New Criticism um instrumento para fazer frente ao sociologismo e ao 
marxismo vulgar correntes na esquerda brasileira dos anos 40. Só que ele 
reelaborou o procedimento e o abriu em direção da história, com vistas na 
historicização das estruturas, o que lhe permitiu uma sondagem de novo 
tipo da literatura e da sociedade brasileiras. Sem alarde de terminologia, e 
muito menos de griffes internacionais, os ensaios de Antonio Candido 
[...] são seguramente as peças mais originais de análise estrutural já feitas 
no Brasil.225 

 

Ao New Criticism,226 poderíamos agregar uma lista de linhas e pensamentos 

teóricos que sustentaram as leituras e os estudos literários de Candido e de Rama, trazendo 

para suas produções marcas evidentes. Entre os críticos que deixaram traços na trajetória 

de Candido, poderiam ser mencionados Saint-Beuve, Romain Polland, Thibaudet, Sartre, 

T. S. Eliot, I. A. Richards. Assim como os nomes de Pedro Henríquez Ureña, Alfonso 

Reyes, Cornejo Polar, Zum Felde, que se encontram mais arraigados à formação de Rama. 

Há porém muito de comum nos críticos que se mantiveram entre as fontes de ambos, a 

citar um nome, o de Cornejo Polar, marcante na trajetória do uruguaio e igualmente muito 

próximo a Antonio Candido.  

Tendo o foco ajustado na leitura das críticas literárias publicadas nos jornais, é 

possível encontrar, entre os dois críticos, vários dos nomes acima referidos. Deixamos aqui 

mais uma sinalização para que trabalhos futuros possam deter-se nestas filiações críticas 

tanto do uruguaio como do brasileiro, aspecto fundamental para o melhor entendimento de 

                                                 
225 SCHWARZ, Roberto. Um crítico na periferia do capitalismo [Entrevistadores: Luiz Henrique Lopes dos 
Santos e Mariluce Moura]. Pesquisa Fapesp, São Paulo, n. 98, p. 12-19, abr. 2004. Disponível em: < 
http://antivalor2.vilabol.uol.com.br/textos/schwarz/schwarz_59.html >. Acesso em: 30 maio 2010. 
226 Como nos esclarece Schwarz, em “Um verbete”, NC “é uma técnica formalista, desenvolvida nos States, 
na década de 30, com sentido conservador” (Revista da USP, São Paulo, n. 17, p. 176-179, mar./maio 1993. 
Disponível em: <http://antivalor2.vilabol.uol.com.br/textos/schwarz/schwarz_70.html>. Acesso em: 5 set. 
2010.). Segundo Keith Cohen, o New Criticism é “uma abordagem intrínseca do objeto literário. Assim, 
sendo, eram abolidos nítida e deliberadamente os traços das abordagens “extrínsecas”, históricas, biográficas 
e sociológicas que proliferavam na época.” (O New Criticism nos Estados Unidos. In: LIMA, Luiz Costa 
(Org.). Teoria da Literatura em suas fontes. Lima, RJ: Livraria Brasileira, 2002, p. 553.) 
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ambos na função de críticos de jornal.   

 

3.2 Leituras árduas  

 

A tarefa de mediador-companheiro, a de levar reflexões sobre romance, poesia ou 

ensaio ao público, que cabe ao crítico literário de jornal, segundo Terry Eagleton,227 não 

afastou Rama e Candido de algum ato preguiçoso, como citou o poeta brasileiro. Houve 

sim, por parte de ambos, o compromisso de uma incumbência árdua, mas fundamental e 

inerente a qualquer crítico de literatura. Tarefa sobre a qual Ángel Rama assim se 

manifestou: 

 

Creo que fue Cyril Connolly quien ha dicho que un crítico es un hombre 
que semanalmente recibe veinte libros de los cuales no hubiera querido 
leer dieciocho. […] Más grave aun, llegó un momento en que perdí eso 
que Cobo [Borda] llama “la alegría de leer” pues ella sólo nace del placer 
de ciertos y selectos textos.228 

 

Submeter-se a tantas horas de leituras de obras e autores desconhecidos, na visão de 

Antonio Candido trazia outro fator muito presente na rotina de um crítico de jornal, o de 

arriscar-se. Mescla de conhecimento, informação atualizada e uma parcela de intuição, ou 

faro literário, por assim dizer, os críticos de jornal necessitaram (e necessitam) deste 

elemento extra em relação aos manuais acadêmicos, mas compatível ao talento e à 

bagagem que cada um sustentava. São as palavras de Candido que nos dão a dimensão de 

tal experiência: 

 

Eu me formei como crítico no jornal, não na universidade. [Hoje, os 
críticos de jornais] somos uma espécie extinta. E o que era o crítico de 
rodapé? Era o homem que toda a semana tinha que dar conta da 
produção. O que era uma coisa terrível. Eu recebo quatro livros: José de 
Oliveira, À Sombra dos Maracujás; Meu Amor Meu Coração, livro de 
poesias da Maria Luiza Gomes; Reflexões Sobre a Crítica, de José Maria; 
Perto do Coração Selvagem, de Clarice Lispector; não conheço ninguém. 
Então eu tenho que pegar aquilo lá e dizer: “Qual é o que merece texto 
crítico?” Eu posso dizer Clarice Lispector e posso dizer à Sombra dos 
Maracujás. “Não, Clarice Lispector é um livro secundário, o importante é 
José de Oliveira, À Sombra dos Maracujás.” Quer dizer, o crítico titular 
arrisca todas as semanas a reputação. Porque ele não pode errar muito. 

                                                 
227 EAGLETON, Terry. A função da crítica. São Paulo: Martins Fontes, 1991, p.31. 
228 RAMA, Ángel. La lección intelectual de Marcha. Cuadernos de Marcha, Montevideo, año 5, n. 44, p. 
23, jun. 1989. 
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[...] Se eu for escrever sobre Dostoievski eu não tenho risco nenhum, 
garantidíssimo. Sobre Dante Alighieri então nem se diz. [...] De modo 
que o jornalismo crítico aguça de maneira extraordinária o discernimento. 
Porque ao contrário da crítica universitária ele está baseado 
essencialmente sobre o censo do valor.229 

 

Ao colega uruguaio de Candido, que, em 1960, já havia somado experimentos por 

vários periódicos, o que resultara em pelo menos 15 anos de atividade como crítico, 

também não faltara faro, nem disposição ao achegar-se ao novo. Capacidade que uma de 

suas companheiras de equipe dos tempos de Biblioteca Ayacucho, Alicia Migdal, não 

deixou de enfatizar:   

 

De la multiplicidad de perfiles de Rama, el de su tarea de mediador desde 
la prensa cultural –tarea compartida por toda su generación– es uno de los 
más preponderantes. Generoso en su trabajo de observador y auscultador 
de lo nuevo, tanto podía enfrascarse en una erudita y fértil polémica con 
Vargas Llosa sobre las definiciones de la novela, como escribir sobre el 
valor poético de las canciones de Chico Buarque. Era un gran interlocutor 
para escuchar lo que decían los libros, las canciones, los estudiantes, para 
hacer hablar los libros en sí y a todos con el lector: no cualquiera podía 
hacerlo con tanta energía, elegancia, pasión y espíritu interdisciplinario. 
En Rama coincidían currículum y biografía. La actividad intelectual no 
era un trabajo a horario separado de otras funciones de su vida.230 

 

Se houve um traço comum e marcante nas atuações dos dois críticos, o de revelar 

talentos literários, este traço eles mantiveram quando trouxeram os novíssimos escritores 

para o público. Tratava-se de escritores desconhecidos, mas fundamentalmente donos de 

um talento que rapidamente os consagraria em cânones. Por falar de Candido, o crítico 

titular da Folha da Manhã e do Diário de S. Paulo, falemos dos nomes que ele avalizou 

para a literatura, recorrendo às palavras de Roberto Schwarz, “[Antonio Candido] deu 

espaço para Oswald de Andrade, e José Geraldo de Almeida (A quadragésima porta) e 

para a literatura universal. Com discernimento seguro – a prova dos nove para qualquer 

crítico – saúdam as estreias de Clarice Lispector, João Cabral de Melo Neto e Guimarães 

Rosa.”231  

                                                 
229 Antonio Candido em entrevista à autora, em julho de 2009.  (Apêndice  A) 
230 MIGDAL, Alicia. Un uruguayo renacentista. El País Cultural, 31 dez. 1993. Disponível em: 
<http://letras-uruguay.espaciolatino.com/rama/angel_rama.htm>. Acesso em: 7 jul. 2010. 
231 SCHWARZ, Roberto. Um verbete. Revista da USP, São Paulo, n. 17, p. 176-179, mar./maio 1993. 
Disponível em: <http://antivalor2.vilabol.uol.com.br/textos/schwarz/schwarz_70.html>. Acesso em: 5 set. 
2010. 
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Em se tratando de Ángel Rama, as descobertas em relação a nomes da literatura 

nacional e latino-americana se repetiram, e as avaliações se efetivaram como exitosas 

durante sua permanência em Marcha. É do próprio Rama uma reflexão sobre o tema, com 

direito a uma boa pitada de autocrítica. Recortamos um trecho (longo) que reproduzimos 

abaixo. Porém, mediante a intensidade da atuação do crítico uruguaio em “estar em tudo”, 

“à frente de seu tempo”, não poderia ter em outra medida:    

 
Si en el rubro nacional consiste en atender críticamente, no todo claro 
está, pero si los más importantes libros que se publican, lo que la mayoría 
de las veces no es lo que llamaríamos una grata tarea […] en el 
internacional consiste muchas veces en descubrir a los autores de obra 
artísticamente válida que aún no conquistaron al público. Dado que mi 
orientación fundamental se hizo hacia las letras latinoamericanas, debo 
declarar que los hallazgos de que puedo enorgullecerme (los errores y los 
olvidos los dejo a los enemigos) se debieron a los viajes por el 
continente: aunque parezca imposible Alejo Carpentier era prácticamente 
desconocido en el Sur en 1962, cuando ya estaba publicando El siglo de 
las luces; no era en cambio tan raro que, por esa misma fecha nadie 
supiera quien era Gabriel García Márquez, cuyo nombre me citó por 
primera vez Ricardo Latcham, el mejor gourmet literario que yo ya haya 
conocido, y cuyos cuentos di a conocer en MARCHA; y sí Mario Vargas 
Llosa era conocido, se debía fundamentalmente a que era corresponsal 
del semanario, pero de su país poco se sabía de José María Arguedas, 
como de Chile poco de la generación del 45 que capitaneó Lafourcade y 
que daría un novelista como José Donoso, como de Venezuela nada del 
movimiento de “Sardio” y “El techo de la ballena”, en que surgiría la 
obra considerable de Salvador Garmendia. En cuanto a la ostra mexicana 
se abrió para nosotros cuando Tomás Segovia y Inés Arredondo vivieron 
en Montevideo.[…] poco hubiera adelantado si al visitar el país en 1962, 
Jaime García Terrés no le hubiera  pedido que me guiara a un joven de 23 
años que parecía salido de los primeros versos del soneto de Mallarmé, 
José Emilio Pacheco. De los argentinos nada que decir: pertenecían al 
mismo barrio, escribían en el semanario como si fuera propio de acuerdo 
a inveterada tradición. Los cubanos lo hicieron abundantemente desde 
que la revolución concentró los focos sobre ellos  estuvieron 
representadas muy opuestas líneas su hasta hoy agitada evolución 
literaria.232 

 

 

 

 

 

 

                                                 
232 RAMA, Ángel. La lección intelectual de Marcha. Cuadernos de Marcha, Montevideo, año 5, n. 44, p. 
24-25, jun. 1989. 
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3.3 Interferências   

 

Ao retomarmos o conceito de que o jornalismo é uma forma de interação social, e 

que, por isso, é um trabalho de mediação entre o público e o jornalista, ou entre o autor do 

texto, entendemos que esse movimento de mediação traz ressonâncias sociais e culturais. 

Daí compreendermos que Ángel Rama e Antonio Candido, elementos integrantes dessa 

interação, também responderam por algumas dessas ressonâncias.   

Colaboradores de empresas jornalísticas bastante distintas, em seus perfis editoriais, 

os dois críticos, até onde se sabe, não deixaram registros sobre possíveis atritos no tocante 

às questões ideológicas presentes em seus textos semanais.  

Cabe destacar que as duas empresas foram muito diferentes. Ao contrário da Folha 

Manhã, que se constituiu em uma grande empresa do ramo de comunicação, que 

acompanhava as mudanças na imprensa brasileira daquele momento dos anos 40, no 

sentido de dar aos jornais um perfil mais empresarial, profissional e menos amador, o 

periódico uruguaio assumiu um rumo que nada se pareceu com o jornal brasileiro. Marcha 

significou um empreendimento “pobre, mas de muito alto nível”, como admitiu Eduardo 

Galeano233. 

No entanto, as duas empresas contaram com um traço comum, ao se mostrarem 

apoiadoras de seus críticos de literatura. No sentido que eles puderam exercer suas 

opiniões e exercitar seus pontos de vista sem muitas interferências advindas da direção.  

Por parte do uruguaio, Rama encontrou respaldo na diretoria capitaneada por Carlos 

Quijano durante os dez anos em que esteve colaborando com Marcha. De maneira geral, 

ele não sofreu interferências em seus textos, mesmo nos momentos mais agudos frente às 

polêmicas acaloradas de teores ideológicos, políticos mais do que literários. Como ocorreu 

junto aos escritores Heberto Padilha, Mario Vargas Llosa, Léopold Sédar Senghor, entre 

tantos. Ponto, este, que nos deteremos mais adiante. 

Nessas ocasiões, o crítico uruguaio não teve que atender às necessidades das 

pressões de uma empresa jornalística comum, em que escrever sobre uma pluralidade de 

temas, atender a um público pouco ilustrado e redigir, sob pressão, em prazos 

reduzidíssimos sobre “assuntos do momento” são mandamentos primeiros. Rama não 

precisou moldar-se ao que ele próprio assinalou em seus comentários sobre os altos e 

                                                 
233 GALEANO, Eduardo apud PEIRANO BASSO, Luisa. Marcha de Montevideo. Buenos Aires: Ediciones 
B Argentina  Javier Vergara Editor, 2001, p. 282.  
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baixos dos escritores nas funções de jornalistas. Tal comentário consta da obra que dedicou 

a Rubén Darío: “Lo que impone sustituir la seriedad del tratamiento por la amenidad, 

buscando captar al lector con juegos atractivos y fácilmente compreensibles.”234 

 

3.4 Críticos autônomos 

 

Em seus depoimentos sobre o período em que respondia pelo cargo de crítico titular 

na Folha da Manhã, Antonio Candido não tem registro afirmando não ter gozado de 

liberdade na escolha para suas pautas semanais por parte da direção do jornal. No entanto, 

em épocas bicudas, com a acirrada atenção ao comunismo, especialmente por parte do 

governo ditatorial de Getúlio Vargas, que com a criação do DIP (Departamento de 

Imprensa e Propaganda) intercedia arbitrariamente sobre a imprensa e os meios de 

comunicação, uma coluna em que Candido fazia a defesa do escritor gaúcho Erico 

Verissimo teve sua publicação proibida. Um dos raros nomes não permitidos a povoar o 

espaço de Notas de Crítica Literária. O episódio, um artigo que foi censurado pela 

ditadura de Vargas, no ano de 1943, teve muitos anos depois um relato de Candido, do 

qual reproduzimos este trecho: 

 

Quando atacaram Erico, resolvi fazer o mesmo, mas desta vez o jornal 
não quis publicar o artigo, porque dado o seu teor, poderia incorrer na ira 
da censura. De maneira que ele ficou inédito e Erico nunca soube da 
minha atitude. Tempos atrás eu o encontrei e mandei uma cópia a Luis 
Fernando Veríssimo. 
 
O chefe da censura em São Paulo era um oficial do Exército, Amilcar 
Dutra de Menezes, que fez o seguinte acordo com a imprensa: ela própria 
devia fiscalizar o teor das matérias; se avançasse demais, ele punia. Por 
isso, era grande a responsabilidade do secretário de redação da Folha, 
Hermínio Sachetta, que preferiu não publicar. Eu escrevi o artigo, não 
apenas admirava Erico como escritor, mas porque sempre o admirei como 
homem e cidadão.235 

                                                 
234 RAMA, Ángel. Rubén Darío y el modernismo. Caracas: Alfadil Ediciones, 1985, p. 74. 
235 PESAVENTO, Sandra J. et al. Erico Verissimo: o romance da História. São Paulo: Nova Alexandria, 
2001, p. 11. O texto “Agora é com a literatura”, datado de 1943, teve sua publicação na íntegra neste volume. 
E dele recortamos o seguinte trecho, como uma amostra da defesa de Erico por Candido frente ao episódio 
que foi protagonista com o padre Leonardo Fritzer, que atacou o escritor gaúcho por conta do seu último 
livro: “E o resto é silêncio, “chamando-o de sujo, imoral e corruptor da mocidade”. Para o sr. Erico 
Veríssimo, ela [ a realidade] apresenta sobretudo um estado de coisas que lhe parece, com toda a razão, 
lamentável – fruto que é de uma sociedade mal organizada, porque já desorganizada, empestada pela ação de 
uma classe que se decompõe e, se decompondo, mais se agarra às rédeas de comando, com a última energia 
que precede o desespero irremediável. Olhando em torno, o Sr. Erico Veríssimo vê o que devia ver, e o que 
quer ver (e que o sr. Padre Fritzer, provavelmente, não quer): uma burguesia inconsciente e friamente 
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Ao retomarmos as considerações sobre o papel da imprensa na trajetória destes dois 

críticos literários, é possível pensar na legitimidade deste espaço, uma vez que o 

jornalismo é o lugar dos homens letrados; onde é possível a publicação de textos que são 

produtos resultantes da articulação do pensamento do crítico. Sendo assim, é no jornalismo 

que estes intelectuais passam a contar com prestígio, visibilidade e status, como assinala 

Eagleton, na medida em que se tornam conhecidos, dentro e fora do país, e passam a 

divulgar suas ideias e a legitimar o pensamento crítico. 

Portanto é, igualmente, neste espaço em que estes críticos, consequentemente, 

acabam por definir as marcas estéticas de suas produções, porque entre outros aspectos, o 

jornalismo cultural é também “um campo de aprendizagem, uma atividade de 

experimentação de gostos, um espaço em que o estético também se faz presente”, segundo 

nos remete Rivera.236 Trata-se, de um ambiente, que, de forma consciente ou inconsciente, 

o escritor acaba carregando traços. Escritores, porque tanto Rama como Candido sempre o 

foram. É sob esta condição de escritores-críticos, segundo Perrone-Moisés,237 que Candido 

e Rama puderam “estabelecer critérios para nortear sua própria escrita, no presente e no 

futuro”, como nos aclara esta autora: “A crítica dos escritores não visa simplesmente 

auxiliar e orientar o leitor (finalidade da crítica institucional), mas visa principalmente 

estabelecer critérios para nortear uma ação: sua própria escrita, presente e imediatamente 

futura. Neste sentido, é uma crítica que confirma e cria valores.” 238  

Esta reflexão sobre as relações entre o jornalismo e literatura, perpassada pela 

crítica literária, nos leva à compreensão e ao reconhecimento de que boa parte da obra dos 

críticos Ángel Rama e Antonio Candido, e a referência aqui são para os ensaios teóricos 

publicados posteriormente em livros por ambos, nasce com estes textos publicados nos 

                                                                                                                                                    
egoísta, dando umas lascas de concessões a um povo que mal tem forças para reivindicá-las; uns políticos 
saídos por encanto das caixas de surpresa das especulações de vária espécie; uns intelectuais esterilizados 
pelo mal-entendido fundamental que lhes propõe valores de arte sem o contrapeso dos valores da vida e, no 
meio de tudo, os homens sadios, que procuram desesperadamente abrir um caminho na confusão. Ferido na 
sua sensibilidade de homem bom e de artista justo, o Sr. Erico Veríssimo vive essa tragédia e a desabafa nos 
seus livros. Podia não vê-la, é claro; podia também vê-la e torcer o nariz. Em qualquer das hipóteses, o sr. 
Padre Fritzer estaria de bem com ele”. 
236 RIVERA, Jorge. B. El periodismo cultural. Buenos Aires: Paidós, 2003, p. 193. 
237 PERRONE-MOISÉS, Leyla. Altas literaturas: escolha e valor na obra crítica de escritores modernos. 
São Paulo: Companhia das Letras, 1998. p. 11. 
238 Ibidem, p. 11. 
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jornais. Cada um, em suas peculiaridades e particularidades, nos apresenta vários exemplos 

destas ocorrências.   

São textos que estarão em seus livros no formato de ensaio ou de capítulos; em 

muitos casos, aparecem quase que na íntegra do que foi publicado pela primeira vez nas 

páginas do jornal. Isto é o que se confirma no corpus de Ángel Rama, por exemplo, 

quando verificamos o substancioso artigo, de gênero ensaio, “La generación de la crisis”, 

publicado em Marcha em 19 de novembro de 1965, na edição de número 1.282. Para o 

caso de Antonio Candido, temos em Brigada Ligeira praticamente a totalidade dos textos  

produzidos neste período em que o crítico brasileiro respondia por uma coluna semanal, 

Notas de Crítica Literária.  

 

 
3.5 Razões de um estreante  

 

A escolha em analisar a produção de Antonio Candido para a Folha da Manhã, de 

janeiro de 1943 a janeiro de 1945, justifica-se porque este período marca o início de sua 

trajetória como profissional da crítica. É o momento em que se efetivava seu ingresso em 

um jornal da grande imprensa. Assim, o ano de 1943 passava a ser um momento decisivo 

para Antonio Candido, porque ele delineava melhor a definição de seu percurso 

profissional até então bifurcado entre a Sociologia e a Literatura. Ao iniciar o que Sergio 

Miceli chamou de “aventura intelectual”, o jovem crítico abandonou o último ano do curso 

de Direito e aceitou o convite que o jornal lhe fez, a partir de uma indicação do colega 

Lourival Gomes Machado. Assumia, assim, uma atividade profissional, ― a de crítico 

titular ―, função que era devidamente remunerada e que o responsabilizava, dentro do 

jornal, pelas questões de Literatura. “Esse crítico tinha muita autoridade. Ele era o 

representante do jornal, e não era brincadeira”, afirmou Candido, em um de seus 

pronunciamentos recentes para a imprensa, durante a edição de junho de 2011 da Festa 

Literária Internacional de Paraty, a FLIP.  

Ao decidir-se pela crítica literária de jornal, Candido assume o compromisso com a 

atualidade, o que implicava na abordagem do que havia de novo nas literaturas brasileira e 

estrangeira. Esta necessidade do jornal, de trazer o que havia de novidade vinha atrelada a 

outros fatores: a de produzir um texto contemplando periodicidade e tamanho 

determinados. Fatores, estes, que demandavam ritmo e fluência na escrita. Portanto, é neste 
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período de estreia na grande imprensa, sob a exigência destes requisitos profissionais que 

Candido irá se afirmar como crítico. O que significou não somente um laboratório para a 

sua escrita, na medida em que sua produção textual recebia ajuste de ordem estilística, 

sobretudo o desenvolvimento de seu discurso crítico. 

Para cumprir o exercício semanal de enviar um texto de cinco a seis laudas, 

Candido passava a contar com outros elementos, externos, podemos assim dizer. Um deles, 

a responsabilidade mediante a um público-leitor cativo e numeroso. Escrever para uma 

plateia imaginária, como se referiu Dantas em Textos de Intervenção, não retirava do 

colunista a dimensão do impacto de seu trabalho frente ao público. Portanto, Candido, ao 

assumir a coluna NCL, teve entre suas responsabilidades a de contar com uma multidão de 

leitores. Número maior do que aqueles quase mil seguidores que o acompanhavam na 

revista Clima239. Sob esta nova condição de colunista semanal, o crítico passara a 

contemplar as manifestações do público, que se manifestava sob certo frenesi, a partir de 

qualquer movimento de oscilação entre a literatura, a sociologia ou a filosofia que o jovem 

Candido apresentasse.  

Afinal, era este contingente de leitores que o jornal visava atender quando se 

submeteu às mudanças modernizadoras naqueles anos 40, o que consistiu na ampliação do 

corpo de jornalistas e colaboradores e no incremento da capacidade de impressão. No 

entanto, não era somente no aumento do número de exemplares que o jornal investia. A 

publicação se voltava também às novas necessidades do público-leitor. Trata-se de uma 

população burguesa, vinda de uma classe média que ascendia socialmente por conta do 

surto de industrialização que começava a ganhar força, especialmente, em São Paulo, e 

recorria aos diários como fonte de informação e formação cultural.  

Outro fator que justifica a opção por este corpus está no fato de que Antonio 

Candido teve neste período de Folha da Manhã um aspecto externo que em muito 

colaborou para o crescimento de sua performance. A referência é ao cenário literário 

brasileiro, marcado por traços bastante peculiares, diante de uma geração de escritores 

jovens que traziam novidades à literatura nacional. Sobre este tema, o próprio Candido, em 

Literatura e Sociedade, vai nos dizer:  

 

Até 1945, mais ou menos, vemos uma produção intensa, favorecida por 
grande surto editorial, em que brilham veteranos e novos, estes com 

                                                 
239 CANDIDO, Antonio. Teresina etc. São Paulo: Paz e Terra, 1992, p. 141. 
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tendência crescente para repudiar a literatura social e ideológica, o que 
veio finalmente a predominar sob a forma de uma queda da qualidade 
média do romance e uma grande voga de pesquisas formais e 
psicológicas na poesia.240 

 
Frente a este cenário, que registrou uma fartura de talentos brasileiros, Candido 

terá, nas palavras de Roberto Schwarz, sua prova dos nove como crítico ao avalizar 

escritores estreantes do porte de Clarice Lispector, João Cabral de Melo Neto e Lêdo Ivo. 

Também pôde o jovem crítico, ainda professor de Sociologia, realizar neste mesmo 

período, outro feito de fundamental importância para a crítica literária brasileira, como 

bem observou Schwarz: 

 
Os artigos [de jornal] acompanhavam o dia a dia da produção de 
principiantes como de autores consagrados, além de livros estrangeiros 
que pudessem interessar ao debate. A naturalidade e o equilíbrio na 
circulação entre as letras europeias e as locais configura um raro 
momento de desprovincianização na crítica brasileira.241 

 

Agrega-se a estes, mais um fator, a atuação do crítico no papel de intelectual de seu 

tempo, conforme palavras de Edward Said: “Aquele que se expressa politicamente em 

textos que circulam por meios de comunicação de massa sem ser político.” 242 Pois foi 

neste período em que Antonio Candido pôde se manifestar de forma menos literária e mais 

sociológica para colocar em pauta, usando de um termo do universo jornalístico, fatos e 

situações centrados em assuntos relacionados à cultura, à educação, quando não, à política, 

e suas reverberações junto à sociedade.  

Não podemos deixar de acrescentar a relevância deste conjunto de textos para os 

estudos literários, na medida em que guardam o registro e por isso nos dão um retrato em 

autorrelevo da literatura brasileira na época, revelando-nos entre outros aspectos, como os 

autores, consagrados ou estreantes foram recebidos pelo público e pela crítica; assim como 

a circulação e recepção de textos de literatura estrangeira. 

A repercussão destes escritores junto ao público e à crítica nos anos 40 é, na 

opinião de Antonio Candido, motivo suficiente para revisitações ao conjunto de textos, ao 

                                                 
240 CANDIDO, Antonio. Literatura e Sociedade. Estudos de Teoria e História Literária. 8. ed. São Paulo: 
T.A. Queiroz Editor, 2000, p. 126. 
241 SCHWARZ. Roberto. Antonio Candido (Um verbete). Revista da USP, São Paulo, n. 17, p. 176, 
mar./maio 1993. [Texto redigido para o Diccionario Enciclopédico de las Letras de América Latina da 
Biblioteca Ayacucho].  
242 SAID, Edward W. Representaciones del intelectual. Barcelona: Paidós Studio, 1996. p.46. 
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que corrobora o crítico: “[a partir destes textos] eu teria um retrato de época, bom ou mau, 

não importa. Se o estudante quisesse saber em 1943 como é que o Jorge Amado foi 

recebido... Está ali; Clarice Lispector, está ali”.243 

Embora levemos em conta o caráter efêmero dos textos produzidos para a 

imprensa, aspecto comentado com constância nestas colunas, trata-se de textos de suma 

importância para a pesquisa voltada às outras áreas, como o Jornalismo, a Filosofia, a 

Sociologia, a Antropologia, só para dizer algumas delas. Pensamos ser esta uma produção 

merecedora de publicação acadêmica. Tentativa para tanto não faltou e veio por parte do 

crítico e editor Luís Martins, que, em 1945, havia sinalizado com tal proposta junto ao 

crítico. O que teve a negativa de Candido na época. Refeito o questionamento em outras 

ocasiões o professor voltou com as negativas, e mediante o seu inquebrantável recato de 

homem “ilustrado”, quando da retomada do assunto, respondeu: “Agora já passou. Porque 

a grande parte dos autores ninguém sabe mais quem é, acabaram completamente. Aquilo 

tinha interesse, agora já passou, mas foi uma bobagem minha em não fazê-lo.”244 Resposta 

que nos obriga a discordar do crítico. Ficam, no entanto, o registro e a expectativa. 

 

3.6 O corpus de Folha da Manhã 

 

O período de dois anos em que assinou a coluna Notas de Crítica Literária (NCL) 

na Folha da Manhã, entre janeiro de 1943 a janeiro de 1945, marca não somente a estreia 

de Antonio Candido na grande imprensa como crítico de jornal, mas também a 

consagração de seu tirocínio, o de ser um crítico de literatura. Endosso, este, vindo do 

próprio Candido: 

 

Foi nessa tarefa [de crítico titular], não na Universidade, que me formei 
como crítico, pois sou licenciado em Ciências Sociais, não em Letras, e 
naquele tempo dava aulas de Sociologia. O meu tirocínio foi, portanto, 
adquirido dentro da tradição franco-brasileira do jornalismo, o que me 
ensinou antes de mais nada a procurar clareza e simplicidade na escrita. 
Sou, portanto, um crítico de jornal que passou mais tarde ao ensino da 
literatura, o contrário do que é frequente em nossos dias.245 

                                                 
243 Entrevista com o professor Antonio Candido, no mês de julho de 2009, em sua residência na cidade de 
São Paulo. (Apêndice A) 
244 Ibidem. 
245 Antonio Candido, em discurso durante a entrega do Troféu Juca Pato, concedido pela União Brasileira de 
Escritores (UBE). O evento foi realizado no Salão Nobre da Faculdade de Direito da Universidade de São 
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Antes de sua passagem definitiva para o mundo das Letras, ora como professor de 

literatura em Assis, a partir de 1958, ora como autor dos livros (O método crítico de Sílvio 

Romero, 1945, e Ficção e confissão, 1956), Antonio Candido expunha-se ao público por 

meio das páginas da imprensa. A começar pela revista Clima e pouco tempo depois, 

concomitantemente, por meio de uma página da Folha da Manhã, um periódico que 

circulava em boa parte do Brasil, cuja tiragem chegava próxima dos 200 mil exemplares. 

Desta forma, pegando de empréstimo o que Célia Pedrosa apontou, foi, portanto, a crítica 

jornalística que o inscreveu no processo de construção de uma consciência cultural 

brasileira.  

Durante a atuação como crítico titular da Folha, Candido não só acompanhou a 

produção literária da época, levando para o “pé de página” as novidades – de obras 

nacionais e estrangeiras – e de talentos que despontavam nesse período, mas também 

evidenciou uma de suas marcas ímpares, a “especialidade mais dramática do oficio 

crítico”, como relata Dantas, que é o enfrentar-se ao contemporâneo, acatá-lo, entendê-lo, 

decifrá-lo, imprimir-lhe um censo de valor e apresentá-lo ao público. Mais. Candido tratou 

de escritores que compõem o cânone, também de pensadores; de assuntos políticos e 

ideológicos iminentes para a época, dentro e fora do país; de temas ligados às questões da 

educação, da tradução e da cultura. 

Tal desempenho já evidenciava o “seu pendor de crítico nato”, em linhas 

significativas de seu pensamento no tocante à sua determinação em busca de uma crítica 

nova, que conectasse em relações dialéticas, a sociedade e a obra, em um tempo histórico, 

mediante uma forma de análise singular. Ou melhor, um método que reconhecesse os 

aspectos internos e externos das obras. Estes elementos ainda não totalmente lapidados, 

Candido já os tinha, ali na primeira metade dos anos 40. 

Ao lançar mão de um estilo em que o jargão acadêmico por vezes desaparece, o 

crítico faz uso de uma linguagem mais aparentada ao veículo em que se encontra, o jornal, 

do que às escrituras acadêmicas. Com rigor nas análises, centralizou suas reflexões nas 

obras literárias. Imbricado entre o analítico e o ensaístico, Candido irá se mostrar um 

crítico com um pé no didático, capacidade devedora da docência, que aliada à clareza de 

                                                                                                                                                    
Paulo, em 20 de agosto de 2008 e publicado com o título de "Preservo convicções socialistas". Disponível em 
http://terramagazine.terra.com.br/interna. 
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estilo, elegância e ao recato da linguagem, se juntaram a doses de descontração e bom 

humor. Conjunto que deixará por muitas oportunidades o seu leitor comodamente à 

vontade para algumas insistências mais inclinadas para a Sociologia. E, por outras, nem tão 

à vontade assim, quando insiste em consideráveis citações no original, em francês, inglês, 

italiano ou mesmo latim. Mas, em se tratando de um público-leitor da época 

predominantemente burguês, e letrado, como eram os mais de 100 mil brasileiros de classe 

média que liam a Folha da Manhã, e por isso portadores de uma cultura voltada para a 

Europa, em particular para a França, talvez as citações no original não incomodassem tanto 

assim.  

Assentado em um de seus pilares de escrita, o crítico titular da Folha, ao preferir o 

ensaio, à sua maneira, ou ensaísmo livre como chamou Vinicius Dantas, promove a 

flexibilidade das ideias e dos argumentos, “explicando o complexo com requinte”, como 

assinalou Merquior246, o que permite mais acessibilidade ao leitor. A preferência por este 

gênero que, lhe proporciona uma “argumentação inventiva e aventurosa”, também nas 

palavras de Dantas247, dando-lhe total autonomia, tem a nosso ver um caráter que vai além 

do estético. Pensamos que, ao eleger o ensaio, Candido assume uma escolha também 

política, e corroboramos aqui com as palavras de Arrigucci Jr., quando afirma ser esta uma 

atitude com a dimensão de um ato político248: “Num meio em que poucos têm acesso à 

cultura e em que a retórica da complicação do discurso pode funcionar como instrumento 

de dominação política ou da mais solene mistificação.” Nesse meio, que era o Brasil da 

década de 40, mantenedor de índices de analfabetismo ultrapassando os 60% da população, 

esta escolha, nos parece, mais inclinada a uma decisão nem somente do âmbito estético.  

Ao estrear no ofício da crítica jornalística em um momento que figuras consagradas 

da crítica literária já atuavam na imprensa brasileira, como Tristão de Athayde, Augusto 

Meyer, Lúcia Miguel Pereira, Álvaro Lins, Wilson Martins, Sérgio Buarque de Holanda, 

Otto Maria Carpeaux, Nelson Werneck Sodré, entre uma galeria de nomes, Candido se 

arrisca, como um jovem “ainda verde” na crítica. Boa parte do risco, no entanto, vinha 

                                                 
246 MERQUIOR, José Guilherme. “O texto como resultado (notas sobre a teoria da crítica de Antonio 
Candido”. In: LAFER, Celso (Org.). Esboço de figura: homenagem a Antonio Candido. São Paulo: Duas 
Cidades, 1978. p. 121. 
247  DANTAS, Vinicius. Textos de intervenção. São Paulo: Duas Cidades; Editora 34, 2002, p. 123. 
248 ARRIGUCCI JR., Davi. “Movimentos de um leitor (ensaios e imaginação crítica em Antonio Candido)”. 
In: ______. Outros achados e perdidos. São Paulo: Cia das Letras, 1999, p. 239. 

 



 135 

escorado no convite que o jornal lhe havia feito, via o secretário de redação Hermínio 

Saccheta, um militante trotskista que igualmente acreditava em críticos de literatura, de 

artes plásticas, de cinema, alinhados à esquerda. Sachetta, que viria a se tornar uma figura 

emblemática na história do movimento da esquerda no Brasil, atendia em seu cargo aos 

ares de renovação que a empresa jornalística estava processando. 

 O convite a Candido, por sua vez, era o resultado imediato da visibilidade que a 

revista Clima havia lhe proporcionado.249 No entanto, acima destes aspectos, 

circunstanciais, estava, sim, seu talento individual, como representante de uma geração “de 

críticos, críticos e mais críticos”,250 Cabe ainda a lembrança que a essa altura Candido 

deveria estar mergulhado em seu trabalho de livre-docência sobre o Sílvio Romero, um dos 

críticos referenciais e de bastante relevância neste seu percurso crítico251; um mestre, como 

chegou a declarar por vezes. O que nos indica que Candido já vinha se munindo desse 

universo da crítica. 

A lista de críticos em atividade no jornalismo brasileiro tenderia a engrossar se a ela 

fosse agregada a relação dos críticos de rodapé, que justamente nesse período – entre os 

anos 40 e 50 – alcançaram êxito. Há, porém, a necessidade de uma ressalva, pois os 

chamados críticos de rodapé, não se dedicavam exclusivamente à análise de uma obra ou 

de um movimento literário. Em função de uma formação múltipla, o que lhes dava 

subsídios para atuação em vários contextos, esses intelectuais eram em sua maioria, 

jornalistas, escritores, advogados, estudiosos, críticos de arte que tinham em comum uma 

cultura calcada na leitura de obras e publicações especializadas, geralmente estrangeiras. 

Perfil que nos completa o jornalista Manuel da Costa Pinto:  

 
São os chamados homens letrados, que tiveram como base a leitura dos 
grandes romances da literatura ocidental e que por isso estavam aptos a 
discutir o momento literário com uma erudição que, todavia, não os 

                                                 
249 Heloísa Pontes, em Destinos Mistos afirma: “[Antonio Candido e seus amigos mais próximos do Grupo 
Clima renovaram a tradição ensaística brasileira (...) construíram seu espaço de atuação por meio da crítica, 
exercida em moldes ensaísticos mas pautada por preocupações e critérios acadêmicos de avaliação. (...) 
Como críticos, inseriram-se na grande imprensa, nos projetos editoriais, nos empreendimentos culturais mais 
amplos da cidade de São Paulo.” (PONTES, Heloisa. Destinos mistos. Os críticos do Grupo Clima em São 
Paulo 1940-1968. São Paulo: Cia. das Letras, 1998, p. 13-14).   
250 Resposta de Antonio Candido para definir sua geração quando atendeu ao questionamento de Mario 
Neme, primeiramente publicada no jornal O Estado de S. Paulo e depois em “Depoimento” em Plataforma 
da nova geração (NEME, Mario (Org.). Plataforma da nova geração. Porto Alegre: Globo, 1945, p. 34.  
251 Sílvio Romero, observa Antonio Candido (1988), foi o primeiro grande crítico e fundador da crítica no 
Brasil. Ele permanece como marco, se quisermos compreender a formação do espírito crítico brasileiro. Cf. 
CANDIDO, Antonio. O método crítico de Sílvio Romero. São Paulo: Edusp, 1988. 
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tornava especialistas no sentido que a divisão dos departamentos 
universitários viria a dar.252 

 
Eram críticos que reuniam um estofo cultural, baseado em vasta leitura de mundo, e 

lançavam mão de uma linguagem mais próxima do jargão, por isso se consideravam 

escritores, “mas não necessariamente poetas ou ficcionistas”, como nos esclarece Sanches 

Neto: 

 

A crítica era literária não por analisar a literatura (muitas vezes, o tema 
pertencia à política, à história, à cultura ou a assuntos da intimidade), mas 
por se assumir como literatura. Cada crítico tinha um estilo próprio, de tal 
modo que é fácil reconhecer um texto de Álvaro Lins ou de Sérgio 
Milliet. 253 

 

Herança da cultura jornalística francesa e germânica, os rodapés feuilleton 

(folhetim)254 tiveram na imprensa brasileira êxito absoluto no século XIX, quando 

escritores de grande porte publicavam não críticas, mas capítulos de seus romances e 

crônicas sobre literatura nos finais de semana. O espaço no jornal permaneceu no final da 

página, mas o teor dos textos foi se alterando ao acompanhar as mudanças que a crítica 

literária brasileira foi tomando, especialmente a partir dos anos 40, com a proliferação dos 

suplementos literários na imprensa nacional e, consequentemente, o aumento de 

“profissionais da crítica”, nem todos distanciados da crítica impressionista. Assim, desde o 

período que Machado de Assis desponta como crítico de jornal, colaborador do Diário do 

Rio de Janeiro (1866), até Antonio Candido, vertentes distintas da crítica jornalística foram 

se manifestando na imprensa brasileira. Vertentes que nos dão conta da situação da crítica 

na década de 30, ainda distante das universidades, como o próprio Candido nos aclara: 

 

No meu tempo de moço dominava a tradição do jornalismo crítico, que 
vinha em caráter regular pelo menos desde José Veríssimo e teve cultores 
da qualidade de Alceu Amoroso Lima, Sérgio Buarque de Holanda, 
Álvaro Lins e outros. Com a fundação dos cursos superiores de Letras a 

                                                 
252 COSTA PINTO, Manuel da. “Guerra e paz : a crítica literária na imprensa brasileira”. Via Atlântica, São 
Paulo, n. 4, p. 52, out. 2000.  
253 SANCHES NETO, Miguel. A crítica e a função social. Revista Trama, v. 1, n. 1, 2005.  
254 “O rodapé literário é uma herança do feuilleton (literalmente, folhetim), que na imprensa oitocentista 
europeia (francesa e germânica) funcionava como um segundo caderno correndo na parte inferior do 
primeiro. Daí o nome em português, rodapé. No feuilleton publicavam-se crônicas intimistas, poesias, 
pequenos ensaios e, evidentemente, resenhas.” DINES, Alberto. Mais uma vitória do Globo. Acabou a era do 
rodapé cultural [8 ago. 2005]. Disponível em: <http://www.observatoriodaimprensa.com.br/>. Acesso em: 17 
set. 2010.  
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partir dos anos de 1930, foi sobressaindo aos poucos uma crítica 
universitária que tem altos e baixos, mas é geralmente válida, com alguns 
praticantes excepcionais que aparecem também nos jornais e nas revistas. 
São interessantes sobretudo quando sabem incorporar os lados positivos 
do ensaísmo.255 

 

Neste conjunto de textos Candido nos mostra também um de seus traços marcantes: 

o do intelectual de seu tempo, no entender de Said. Além de se pronunciar em prol de 

causas sociais, o crítico na figura de um militante, impregnado de uma juventude atenta e 

forte, como diz os versos da canção Divino Maravilhoso256, leva a paixão pela literatura 

avante, sob a forma de uma militância que não declina ao longo de toda a trajetória da 

escrita. Ao mostrar-se como um homem das letras, de esquerda, “socialista independente 

de tendência marxista”, Candido não deixa de assumir publicamente temas de certa forma 

ousados para o cenário político da época. Atitude condizente com sua postura de um crítico 

de literatura acima de tudo empenhado junto ao seu leitor, quando promove no espaço 

jornalístico, o debate de ideias.  

Este comportamento de Candido reflete uma manifestação que vai se despertando 

de maneira tímida naquele Brasil dos anos 40, que é o interesse da figura do intelectual em 

se tornar um homem crítico contra a ordem imposta. Nasce a ânsia de interpretar o Brasil,  

de questionar a produção intelectual e literária nacional.  

 

3.7 As notas críticas  

 

É para este recortado universo candidiano que nos reportamos. Trata-se de um 

conjunto de 96 textos, uma maioria de 71 deles aborda obras em prosa; uma minoria dos 

rodapés está dedicada a temas ligados à política, sociologia, educação, tradução e aspectos 

culturais, incluindo uma incursão ficcional (“Uma Estranha Ratoeira”, 19 mar. 1944), 

diríamos. E 15 desses textos falam de poesia.   

Muito de literatura tratou este conjunto de textos, falando de escritores, estrangeiros 

e brasileiros; de obras clássicas e contemporâneas. O que trouxe para as suas colunas deste 

período um elenco variado: Gonçalves Dias, Oswald de Andrade, Jorge Amado, Erico 

Verissimo, Monteiro Lobato, Carlos Drummond de Andrade, Clarice Lispector, Lêdo Ivo, 

                                                 
255 CANDIDO, Antonio. Antonio Candido de volta à cena [Entrevistadora: Cláudia Nina]. Disponível em: 
<http://www.claudianina.com.br/entrevistas/>.Acesso em: 9 set. 2010. 
256 Composição de Caetano Veloso e Gilberto Gil composta entre 1968-69. 
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João Cabral de Melo Neto, José Tavares de Miranda, Fernando Sabino, João Alphonsus, 

Sthendal, Verlaine, Flaubert, Eliot, Antero de Quental, Leon Trotsky, Romain Polland, 

entre outros em boa lista de filósofos e pensadores.  

Diante desta angulação diversificada nos deparamos com momentos em que o 

jovem crítico deixa os caminhos literários e passa para uma reflexão marcadamente de 

orientação sociológica. Esta observação vem apoiada nas assertivas de Vinicius Dantas. 

Disse este crítico: “Mesmo na hora funcionalista mais ardorosa (a fase da Folha da 

Manhã) em que fez julgamentos francamente ideológicos, a representação sempre significa 

para ele plasmar artisticamente a matéria social, inventar tanto quanto produzir.”257(grifo 

nosso). Sobre este aspecto, a declaração de Antonio Candido se junta a de Dantas e a nossa 

observação: 

 

Pessoalmente, como crítico, eu fui meio sectário entre 1942 e 1945, e 
preconizava uma teoria pragmática, segundo a qual o artista e o escritor 
deviam produzir obras adequadas às causas sociais. Mas depois mudei, 
como os meus companheiros, reconhecendo a liberdade de criação em 
toda a sua plenitude.258 

 

Não faltavam a Candido, razões para imprimir em sua crítica de então, a 

jornalística, essa tonalidade, por assim dizer, mais política. É o que se evidenciou na sua 

fala quando indagado sobre este ponto específico:  

 

Aquele momento era de intensa politização dos intelectuais, segundo o 
espírito predominante no decênio que sucedeu ao movimento armado de 
1930. Eu embarquei nesse rumo, politizando talvez um pouco demais a 
minha atividade crítica, mas correspondendo assim ao ânimo de 
militância que era o dos intelectuais contrários à ditadura do Estado 
Novo. Afinado com as tendências radicais do momento, assumi então 
posições socialistas que não abandonei mais e continuam a nortear as 
minhas convicções relativas à necessidade de transformar profundamente 
a nossa sociedade desigual e mutiladora.259 

 

Parte dos textos publicados em NCL integra Brigada Ligeira, primeiro livro de 

Antonio Candido que contou com a organização do autor e saiu no final de 1945, mesmo 
                                                 
257 CANDIDO, Antonio. Apresentação. In: CANDIDO, Antonio. Textos de Intervenção. Duas Cidades 
Editora 34, São Paulo, 2002, p. 17. 
258 CANDIDO, A. Memória: Antonio Candido – a militância por consciência [Entrevistadores: Eder Sader e 
Eugênio Bucci]. Teoria & Debate, São Paulo (SP), n. 2, p. 1-18, mar. 1988. Disponível em:< 
http://www2.fpa.org.br>. Acesso em: 09 de jan. 2010. 
259 Ibidem.  
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ano em que se publica Introdução ao método crítico de Sílvio Romero. Portanto, antes da 

publicação de Brigada Ligeira, serão os textos críticos de jornal as primeiras produções 

autorais de Candido que chegam ao leitor em geral. O que nos aponta, uma vez mais, para 

a importância deste conjunto inaugural de textos jornalísticos do crítico. Conjunto que 

ainda não conta com a publicação em livro na totalidade.260 Também neste estudo foi 

possível uma aproximação maior do fazer crítico do autor, que nesse período, embora 

estreante, já emitia sinais de um método não esboçado, quase pronto. Marca que condiz 

com a visão ímpar de Candido.  

Assim, após uma leitura transversal e detalhada dos textos, em que foram 

consideradas as questões da crítica literária, levando-se em conta a especificidade dos 

rodapés literários, os autores e as obras abordados nas colunas, sob um panorama literário, 

a escolha aportou em um recorte em que serão contempladas as seguintes temáticas: 

1) Como o crítico tratou da crítica. A metacrítica de Antonio Candido;  

2) Espaço para os nacionais, aos que estão chegando e aos já consagrados. 

Narrativa e poesia;  

 3) O olhar para os estrangeiros. Tradição e modernidade;  

4) Um intelectual atuante 

Como reiteramos, a variedade de angulação propicia uma análise múltipla e que 

está longe de se esgotar nestes itens apresentados, por isso mesmo nos levou aos aportes 

teóricos dos autores Edward Said, Pierre Bourdieu, Tzvetan Todorov e Theodor W. 

Adorno. E é à luz destes pensadores que encaminharemos nossas análises. 

 

 

3.8 Como o crítico tratou da crítica. A metacrítica de Antonio Candido  

 

Vinicius Dantas nos chama a atenção para a atividade rotineira, “quase mesmo 

obrigatória”, que o crítico de jornal tinha quando de seu début. A apresentação do crítico, 

fornecendo ao leitor uma espécie de carta de intenções, era praxe nas décadas de 30 e 40. E 

é dessa forma que Candido se expressa em seu primeiro texto de Notas de Crítica 

Literária.  

                                                 
260 Em entrevista, Antonio Candido confirmou à autora que o conjunto destes rodapés nunca foi publicado na 
totalidade e que talvez tivesse muito proveito se reunidos em um volume. O texto desta entrevista na íntegra 
encontra-se em Apêndice A.  
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Expressão totalmente distinta de outro crítico, o baiano Afrânio Coutinho, opositor 

de Candido, que saía em defesa da Nova Crítica261, ao pregar a extinção dos rodapés diante 

da postulação que para o crítico de jornal era necessária uma formação específica, de 

preferência uma graduação em Letras. “Formação tão ampla e complicada só pode ser 

adquirida no lugar adequado, que são as universidades e faculdades de Letras”,262 

alardeava Coutinho, conforme ainda se pronunciou:  

 

Haverá porventura hábito mais grotesco do que este, tão comum entre 
nossos críticos, de inaugurarem os seus rodapés com uma introdução em 
que, pretendendo dar a sua posição, não vão além de uma série de 
considerações mais ou menos ocas e de algumas barretadas à platéia? 
Onde as tomadas de posição, as afirmações doutrinárias, as classificações 
dos problemas? Aliás, não é este o costume apenas que é preciso arguir, 
tratando-se do problema da crítica no Brasil. É a própria instituição do 
rodapé, que é condenável por todos os aspectos como um dos 
responsáveis pelo atraso ou, por que não dizer, pela inexistência da crítica 
literária entre nós.263 

 

“Do crítico, geralmente espera-se muita coisa. Antes de mais nada, que defina o que 

é a crítica para ele”, anunciava-se Antonio Candido na coluna “Ouverture”, a que registra 

sua estreia no jornal, publicada em 7 de janeiro de 1943, no pé de uma página salpicada de 

anúncios de uma loção Leblon para cabelos brancos e de festas de formatura. 

À prática de dizer ao que veio, Antonio Candido lançou mão do modelo de 

apresentação que já havia utilizado no número 1 da revista Clima, e que, posteriormente, 

retoma quando de sua chegada ao Diário de S. Paulo, periódico para o qual se transfere ao 

deixar a Folha da Manhã. É o que podemos acompanhar neste trecho de “Começando”, 

quando ele retoma as Notas, desta vez no Diário de S. Paulo, em setembro de 1945, em 

pleno período de pós-guerra. Tratava-se de um momento em que a crítica havia sido 

tomada por uma onda de justificações calcadas mais nas questões políticas do que 

literárias. Momento para o qual Vinicius Dantas assim se reportou: “quando ele [Antonio 
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Candido] foi levado a ressaltar o aspecto literário de seu ofício para se contrapor à 

politização que simplificava de modo avassalador o debate intelectual e que até chegava a 

usar a posição ideológica do escritor para fazer apreciações literárias.”264 

Sob um tom mais combativo do que o texto inicial da Folha da Manhã, Candido, 

segue neste artigo de estreia do Diário, arraigado em suas convicções de crítico que tem na 

obra literária a concentração de suas análises.  

 
É preciso liquidar o sectarismo em nome da liberdade do espírito e, ao 
iniciar os meus rodapés, declaro-lhe guerra sem trégua. As coisas 
chegaram a um tal ponto que, neste instante, o que mais me preocupa não 
é integrar a obra no momento, como até procurei fazer, mas, abordando o 
problema crítico por um ângulo oposto e de certo modo complementar, 
diferenciá-la do mesmo, acentuando a magnífica especificidade graças à 
qual toda obra de valor é literária antes de ser sociológica ou política ou 
interessada ou desinteressada. Este caráter literário que pretendo imprimir 
ao meu trabalho não se opõe ao anterior: é tão legítimo quanto ele e 
sucede-lhe naturalmente, como segunda etapa de um mesmo processo. 
Inspira-se, sobretudo, no mesmo desejo de servir aos leitores e à cultura 
do meu país.265 

 

Na apresentação desta “carta de intenções”, Candido vai alinhavando um elenco de 

quesitos fundamentais para o exercício da crítica em um constante refazer e repensar sobre 

seu ato crítico, “até transformar o ato do juízo crítico num processo assumidamente 

interessado e relativo”, segundo palavras de Dantas.266  

Também foi nessa linha que o jovem crítico seguiu para o primeiro texto da Folha, 

ao nos oferecer como entrada o título, “Ouverture” (7 jan. 1943), que, “enigmaticamente”, 

no dizer do próprio Candido em relação às anotações de Mário de Andrade, é o único título 

em língua estrangeira deste conjunto de textos, afora aqueles que levam os nomes dos 

autores analisados. Candido levou em conta o que Mário havia declarado ― “Nunca jamais 

ele (o homem) foi tão momentâneo como agora” ―, em sua conferência de 1942 sobre o 

Modernismo e nesta se apoiou para assumir outra das tarefas do crítico, a de “explicar à luz 

do momento” a obra para o leitor.  

Talvez essa necessidade de manter-se “momentaneamente” sintonizado com o 

presente justifique o diálogo que Candido vai manter com a revista Clima nesta coluna 
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primeira da Folha. Ao citar o que o colega Ruy Coelho escreveu na revista, Candido 

corrobora a contemporaneidade da publicação. Conversar com Clima pressupõe que os 

leitores do jornal a conheçam e se não, que o façam dentro de um código da atualidade. No 

período de janeiro de 1943 a novembro de 1944, Candido colabora concomitantemente 

com a Folha da Manhã e com a revista Clima. Portanto, ao citar a outra publicação onde 

ele também desempenha sua atividade crítica, endossa o seu status de crítico. E, por 

último, a hipótese de que a consagração e o êxito da revista Clima, àquela altura, a 

capacitavam como referência positiva no mundo da crítica literária de grande imprensa. 

Porém, é possível reconhecer neste rol de anúncios de Candido uma de suas preocupações 

maiores como crítico, a de dar espaço para o novo na literatura. Atitude condizente com 

sua ligação, compromisso e simpatia junto às questões modernistas. Tanto assim, que o 

crítico reitera a ideia de que sua missão (de crítico) estará cumprida se puder ter 

contribuído para orientar aos seus contemporâneos. 

Ao lado da atualidade, condição fundamental para o texto que circula em jornal, há 

uma preocupação de Candido com a efemeridade da crítica, ponto também referido por 

Mário e recuperado por Candido nesta coluna. Está na “marca efêmera das coisas 

circunstanciais”, um aspecto que o crítico deve ter em conta. Ao reproduzir as palavras de 

Mário de Andrade, Candido mostra sua consideração pela figura do modernista, que será 

reiterada em muitas ocasiões neste conjunto e, da mesma forma, surgirá em outras 

abordagens no Diário de S. Paulo. Além de explicitar adesão ao tema. “Não me esforço 

por inscrever a minha crítica numa ordem perene. Aceito com humildade a sua 

contingência e o seu imediatismo”, assumia o crítico em “Um ano.”267 Afirmações que 

esclarece o seu ponto de vista ao compreender-se que se trata de uma crítica feita para 

jornal, portanto com características distintas daquelas assinadas por críticos acadêmicos ou 

ligados à universidade, que trabalham em outra dimensão cronológica, e, portanto, 

apegados às questões anacrônicas. O que, além disso, implica em uma visão moderna da 

crítica, que encontra um ponto de contato ou de referência em Allbert Thibaudet, crítico 

que fez parte das fontes teóricas de Candido, e mencionado com assiduidade por ele como 
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uma figura-chave dentro da crítica moderna. “A crítica moderna é ininteligível sem a 

aliança com o jornal e o liberalismo”, consentia Thibaudet.268 

Daí ser de grande valia a recomendação de Mário de Andrade, ao entender que o 

leitor precisa de textos “ligeiros”; aqueles lidos entre um rol de tarefas. Tal preocupação 

rondava as falas de Ángel Rama, que da mesma forma via nessa condição efêmera da 

coluna semanal de literatura, o aspecto flexível do contemporâneo, dando a oportunidade 

ao crítico rever, repensar uma ideia ou um posicionamento sobre determinado autor. 

Ao compromisso com o momentâneo junta-se a questão da ética, outra das 

necessidades da atuação do crítico, no entender de Candido. “Não basta que o leitor se 

sinta diante de um homem de boa compreensão; é preciso que ele sinta o homem de boa-

fé”. Na observação de Cesara Gil encontramos enfatizada esta outra qualidade do crítico, a 

mesma que Candido faz referência: 

 

A noção de ética que o crítico deve assumir pressupõe, assim, seu 
compromisso com o momentâneo, com o imediato, que do ponto de vista 
intelectual se traduz na necessidade de ‘esclarecer os acontecimentos no 
presente’. Numa palavra, a leitura e a reflexão devem estar a serviço de 
sua época e de suas necessidades.269 

 

Justamente porque a obra literária nunca pode dizer toda sua verdade, como nos 

aponta Todorov, é de fundamental importância a presença da crítica literária na vida do 

leitor. Sendo a crítica esse duplo necessário da literatura, como complementa Todorov,270 o 

crítico passa a ter papel igualmente relevante no campo cultural, no sentido de propagar 

essas “traduções ou explicações” junto ao público-leitor.  

Mas que não se iluda o crítico, nem tampouco tenha recaídas e pavoneios, alerta 

Candido neste rodapé de estreia, porque o crítico deve permanecer invisível, quando muito 

em um segundo plano, já que, ao primeiro, é destinado à obra analisada. Diz Candido: 

“Rejeito, portanto integralmente o conceito impressionista que faz da crítica uma aventura 

de personalidade, um passeio através das obras e dos autores com o intuito exclusivo de 

penetração e de enriquecimento pessoal.”271  
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Se ao crítico cabe a discrição ou a invisibilidade, da mesma forma ele deve se 

munir também de aspectos mais próximos da subjetividade, como a intuição. “A intuição é 

o combustível do trabalho crítico”, diz Candido, em alto e bom som. Fundamental para o 

crítico, este combustível necessário para os estudos literários, a intuição, aparece nas 

páginas de Formação. Lá, Candido nos endossa: “Por isso, a crítica viva usa largamente a 

intuição, aceitando e procurando exprimir as sugestões trazidas pela leitura. Delas sairá o 

juízo, que não é julgamento puro e simples, mas avaliação – reconhecimento e definição de 

valor.”272 Em outra ocasião, Candido retomou o tema e declarou, “Sempre tive mais 

intuição do que método.”273 Declaração que, sabemos, está carregada de discrição, 

humildade, elegância e resistência por parte do crítico. Porque se há algo que ele 

consolidou foi sua forma particular de analisar e refletir uma obra literária. Porém, se 

levarmos em consideração a importância deste elemento – a intuição –, na medida em que 

“acaba sendo uma defesa da liberdade de movimentos do leitor”, segundo palavras de 

Arrigucci Jr., podemos dar razão a Candido. 

No entanto, o crítico não pode incorrer na síndrome da superficialidade. Ao 

contrário, um bom crítico precisa profundidade, mergulho na obra. “Não há crítica sem 

penetração”, alerta Candido. Mas para se aprofundar na crítica, é preciso que seu autor não 

deixe a sensibilidade de lado. Entender um autor ou uma obra pela via da sensibilidade é 

uma maneira plausível e bem-vinda, acrescenta o crítico titular da Folha da Manhã. Diz 

ainda: “[a compreensão das obras do pensamento e da sensibilidade] trazem em si essência 

dos sonhos, das aspirações, as mais variadas manifestações do coração dos homens.”  

Assim, ao anunciar as qualidades e as tarefas que um crítico de literatura tem pela 

frente em sua labuta semanal, Candido, sob a influência dos ecos machadianos, não se 

distancia do autor de Dom Casmurro, que nos idos do século XIX já sacramentava o 

seguinte: “Com tais princípios, eu compreendendo que é difícil viver; mas a crítica não é 

uma profissão de rosas, e se o é, é-o somente no que respeita à satisfação íntima de dizer a 

verdade.”274 

O que é ser um crítico de jornal? É escrever sob uma equação entre a pressão do 

tempo, do espaço e do acontecimento, do fato novo  diante da necessidade de responderia 
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um jornalista. Mas Candido embora não sendo um jornalista, ao assumir o seu lugar de 

homem de imprensa não pôde escapar destes aspectos determinantes ao jornalismo. Na 

condição de crítico titular do jornal lhe foram legitimadas prioridades de manifestar-se 

“criticamente” em seu exercício do ofício. É precisamente o que ele fez, em “Faces 

descobertas” (10 set. 1944), ao promover uma discussão sobre o assunto quando da análise 

do livro homônimo de autoria do crítico Carlos Burlamáqui Kopke275:   

 

Ora, nós que escrevemos sob medida, sabemos como frequentemente isto 
prejudica o que queremos dizer. Limitados pelo número fixo de laudas, 
obrigados a uma certa facilidade jornalística e, sobretudo, premidos pelo 
tempo sacrificamos ideias e temas, que estariam melhor num ensaio ou 
numa série de artigos. [...] O artigo de jornal raramente não revela um 
crítico. O que fazemos aqui não é crítica literária propriamente dita, mas 
resenha de livros e ideias. 

 

Candido, a exemplo de outros nomes que atuavam no jornalismo crítico no campo 

da literatura, não estava sozinho nessa reflexão. O crítico pernambucano Álvaro Lins já 

havia tocado nesse mesmo assunto: 

 

Os artigos de crítica são escritos sob o pequeno prazo de uma semana, 
que separa um do outro. E nunca se poderá imaginar as dificuldades que 
esse sistema de crítica coloca diante de seus autores. Todo crítico deveria 
praticá-lo ao menos durante seis meses. Este exercício tornaria todos eles 
mais compreensivos e mais humildes, pois sei de alguns que escrevem 
uma página por semestre e se julgam com o direito de exigir sempre a 
perfeição de artigos feitos todas as semanas sob a inspiração dos assuntos 
mais diferentes. A verdade é que esta crítica semanal não pode ser 
exclusivamente artística, como aquela que se realiza pacientemente para 
os livros, mas deve apresentar um caráter jornalístico. Torna-se 
necessário ser jornalista para praticar a crítica de jornal.276 

 

A autorreferência, no entanto, serve como via alternativa para que Candido se 

expresse sobre o trabalho de Kopke, reunido no volume que dá nome à coluna daquele dia: 

“como crítico de romance o Sr. Burlamaqui Kopke não me parece muito forte” − , poesia – 

“ terreno no qual parece destinado à uma carreira brilhante” e ensaios.  

Entre um vaivém de elogios e críticas mais contundentes, Candido admite ser 

Kopke um ensaísta por excelência, embora “grande parte de seus trabalhos aparecem como 
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ensaios de asas quebradas”, mas que não convence como estilista, pois segundo Candido, 

“escreve bastante arrevezado”.  

Sob tons de uma escrita elegante, Candido assume então a crítica para com o 

crítico. A exemplo do que perpassa os artigos em quase sua totalidade deste corpus, há 

neste Candido crítico de jornal muitas referências machadianas. Em especial, aqueles 

quesitos que compõem o ideário do crítico. Sobre esse comportamento, marcado pela 

delicadeza, diz Machado, em outro tempo: “Moderação e urbanidade na expressão, eis o 

melhor meio de convencer; não há outro que seja tão eficaz. Se a delicadeza das maneiras é 

um dever de todo homem que vive entre homens, com mais razão é um dever do 

crítico.”277    

Entre os erros mais comuns que os críticos poderiam incorrer, a falta de 

objetividade é comentada por Candido, ao acentuar que Kopke apresenta este aspecto ao se 

valer de preocupações que poderiam ser chamadas de essencialistas, “ou a tendência em 

procurar, por assim dizer, o sentido metafísico das coisas.” 

Sob o olhar de Candido, a preferência da crítica ao criticado é outro dos pontos 

negativos que Kopke apresenta. À referência, assim justificada, − “às vezes nos 

comprazemos mais em ler um estudo de Rod sobre Leopardi do que o próprio texto de 

Leopardi” −, Candido não economiza sinceridade ao chamar tal prática de “sintoma de 

puberdade da crítica literária”. A advertência, sem rodeios, vai para Kopke por conta de 

mais um de seus atropelos, ao afirmar em seu estudo sobre Stendhal que não há influência 

dos ideólogos sobre o romancista. “O Sr. Kopke se fiou mais nos comentários do que no 

texto”, reage Candido. 

 

No contínuo exercício metacrítico, Antonio Candido em “Problema de jurisdição” 

(11 jul. 1943) lança a discussão: “Fazer crítica de literatura não se restringe apenas a 

analisar obras de ficção. A literatura com ou sem divisão de trabalho crítico, comporta, 

certamente ordem de idéias, que não se confundem necessariamente com a ficção e a 

poesia”. Aqui, o problema toma corpo via as reclamações de leitores que, incomodados, 

cobram do crítico o seu “desvio para outros canteiros”. “[...] Me acusam, sobretudo, de dar 

uma notória preferência a livros que não são romances nem contos”, defendeu-se Candido. 
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Ao responder a estas manifestações de leitores, Candido, usando a expressão 

metafórica “invadir canteiros do próximo”, remete-se ao fato de sua coluna ter tratado da 

biografia de Trotsky, de um ensaio de Tristão de Athayde sobre os mitos e das teorias 

estéticas de Mário de Andrade. Temas que suscitaram descontentamento entre os leitores.  

Desviar-se para outros canteiros e “invadir canteiros do próximo”, no entender de 

Candido, é, sim, uma atitude necessária em se tratando de produzir uma coluna semanal, 

quando nem sempre é possível contar com romances ou coletâneas de poemas de qualidade 

literária. E o inverso também é válido, já que nem sempre chegavam à redação livros de 

filosofia, de sociologia ou de crítica em geral, dignos de análise. E nesse caminho de mão 

dupla, Candido alerta o seu leitor que a um crítico de literatura, cabe da mesma forma, 

fazer incursões intelectuais obrigatórias por obras de pensadores, como Casa Grande & 

Senzala, Raízes do Brasil ou História Geral das Bandeiras. Embora sob uma condição, 

que o crítico tivesse “um princípio norteador”.  

Hábil, em um tom “que a mão afina o jeito de traçar por escrito o que já vem 

exercitado pela tradição oral”, como atenta Arrigucci,278 a escrita de Candido leva a 

explicação ao leitor, cujos limites no Brasil são outros. “Um Tristão de Athayde que hoje 

fala de Jorge Amado, amanhã sobre o professor Taunay, e depois sobre Bergson e Lowie”, 

teria outro caminho se estivesse fora do Brasil; se tivesse na França, por exemplo, a 

situação seria outra. [Lá] a cada crítico caberia um diferencial. O Brasil só contará com 

críticos especializados”, confirma Candido, “na razão direta da complexidade e 

consequente diferenciação do trabalho cultural de uma sociedade.” 

Já, o que explicaria a escassez de livros de Filosofia, e de qualidade literária, como 

admite o crítico, ao consentir que: “Frequentemente é necessário um malabarismo 

formidável para se arranjar um livro de ficção que pague o trabalho de se falar dele”, é a 

condição da literatura nacional. “Porque a nossa literatura está longe de ser pujante”, 

admite Candido ao complementar que esta insipiência da cultura brasileira é a culpada da 

sua própria situação. Completa o crítico: “[A cultura brasileira] que não produzia 

condições bastante fortes para provocar uma atmosfera de alta tensão intelectual”. 

O alvo é único, a falta de críticos especializados ou, sob outro ponto de vista, a 

proliferação e o sucesso de críticos-cronistas, os “especializados em tudo”, aqueles que se 

ausentam de um método e das relações intensas e intensivas entre a literatura e a sociedade, 
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temas sempre tão essenciais em Candido. A contenda é direta e assumida, pois Candido já 

caminha em direção explicitamente oposta a esses críticos que faziam uso impressionista 

da palavra e da análise. Para tanto, avisa os leitores que sua formação não lhe permite tais 

abruptudes.  

Ao tratar do assunto, Candido de certa forma reiterava o que dali a quatro dias 

sairia publicado em “Plataforma da nova geração” (O Estado de S. Paulo): um alerta sobre 

o perigo das filosofias evolucionistas, da sociologia cultural e da literatura personalista. 

Esta última expressa como “o auto-exibicionismo e o esquecimento dos homens em 

benefício do homem, isto é, o autor em questão.”279 Aspectos que, segundo depoimento de 

Candido, colaboravam de forma efetiva para que os críticos piorassem seu desempenho no 

tocante à crítica literária. 

Em tom didático, Candido expõe ao leitor que “no Brasil, crítico literário é o 

indivíduo que para não falar de tudo, tem que escolher alguns setores”. E justifica-se 

dizendo que a sua escola de crítica foi a revista Clima, publicação em que os leitores 

jamais leram uma crítica sua que não fosse sobre literatura. Diz ele: “a minha escola de 

crítica foi essa revista [Clima] onde aprendi um pouco e guardei do princípio. Assim é que 

os meus leitores nunca me viram e provavelmente nunca me verão falar de livros de teatro, 

de cinema, de música, de pintura ou de economia. Quanto ao resto...”280 

Nestes prós e contras, Candido, ao falar da tarefa arriscada de ser crítico de jornal, 

menciona o “mestre” Sérgio Milliet, que em seu rodapé inaugural no jornal O Estado de S. 

Paulo, já havia comentado tal questão. Com Candido se alinhava Milliet, aceitando 

portanto a opção “de levar para as coisas literárias certos princípios de ordem sociológica 

ou filosófica. Daí o interesse com quem, partindo de uma formação sociológica, é possível 

ao crítico embrenhar-se pela literatura, procurando interpretá-la funcionalmente, buscando 

nela a repercussão da época e a sublimação dos traços da cultura; selecionando não raro, 

voluntariamente, os livros que mais se prestam a este tipo de estudos.”281 A exposição de 

Candido neste trecho não deixa a menor dúvida sobre suas intenções frente à crítica 

                                                 
279 CANDIDO, Antonio. Plataforma da nova geração. In: CANDIDO, Antonio. Textos de Intervenção. São 
Paulo: Duas Cidades; Editora 34, 2002, p. 249.  
280 Em 22 de junho de 1943, Antonio Candido, em edição extra, pois foi num sábado, publica “Vantagens da 
ignorância uma crítica sobre a Exposição de Clóvis Graciano”. 
281 CANDIDO, Antonio. “Notas de Crítica Literária”. Problemas de jurisdição. Folha da Manhã, São Paulo, 
11 jul. 1943. 
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literária no sentido de reconhecer na obra literária a função social da literatura, e suas 

ligações com a cultura e a história. 

O veterano Milliet, pois já vinha escrevendo como colunista desde 1938, tal qual  

Candido, se mostrara um dos entusiasmados leitores de Albert Thibaudet. Assim Candido 

evoca o crítico brasileiro para assim defini-lo: “Foi, de todos os de 22, aquele que mais 

agudamente representou a crítica e as tendências de sistematização intelectual. Por isso é 

como que uma ponte entre eles e nós.”282 

Portanto com Milliet, Candido mantinha-se respeitoso em relação à tradição, e 

efetivamente ligado ao Modernismo. O homem-ponte entre aqueles de 22 e aqueles de 

Clima mereceu décadas depois o texto precioso de Antonio Candido, “O ato crítico”. 

Neste, tratou da atuação de um homem e de um crítico exemplar. Como afirmou Candido, 

a obra de Sérgio Milliet foi um grande ato crítico. Em outras palavras, “a disposição de 

empenhar a personalidade, por meio da inteligência e da sensibilidade, através da 

interpretação das obras, vistas sobretudo como mensagem de homem a homem. O ato 

crítico se beneficia com a sistematização teórica, mas não se confunde com ela, nem um 

substitui o outro.”283 

A coluna se encerra, finalizando a conversa que Candido abriu com seus “amáveis 

contraditores”, lembrando-os de forma marota e estratégica que, depois de tanta discussão, 

“não farão a eles próprios a injúria de afirmar que na literatura só cabe o aspecto 

puramente estético das idéias e dos sentimentos”. Fator que nos aponta outra marca do 

colunista, o diálogo com o público-leitor. Público para o qual, a essa altura Candido, 

todavia, não tinha um retrato acabado. Como observou Vinicius Dantas, Candido, na sua 

estreia do rodapé NCL, a exemplo de todo crítico titular e ao apresentar seu programa de 

atuação, começava a tecer um fio de ligação junto a uma plateia imaginária. 

 

Nesta mesma linha de discussão, Antonio Candido dá prosseguimento ao tema em 

“Um Crítico” (18 jul. 1943), desta vez falando do contraponto entre prosa e poesia, a partir 

das reflexões a respeito do segundo volume de Jornal da Crítica de Álvaro Lins. Este um 

crítico a quem Candido refere-se como “o maior crítico de ficção que já apareceu no 

Brasil”. 
                                                 
282 CANDIDO, Antonio. Plataforma da nova geração. In: CANDIDO, Antonio. Textos de Intervenção. São 
Paulo: Duas Cidades; Editora 34, 2002, p. 244. 
283CANDIDO, Antonio. “O Ato Crítico”. In: ______. A Educação pela Noite. Rio de Janeiro: Ouro Sobre 
Azul, 2006, p. 156.   
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A crítica de ficção é a pedra de toque para se reconhecer o verdadeiro 
crítico, aquele que funde sensibilidade com poder de analisar. É mais 
complexa e mais delicada. Na poesia, o crítico pode se deixar levar pela 
comunicação afetiva e, sugerindo apenas este movimento de participação, 
colocar-se fora da análise. 

 

É o que se vê também em “Inteligência e Momento” (12 set. 1943), quando ao 

tratar do livro de Octavio de Freitas Júnior, Ensaios do Nosso Tempo, com prefácio de 

Mário de Andrade, o crítico elogia a atitude ousada do autor “moço” (22 anos, já havia 

publicado dois livros) e também sua preocupação com o papel da inteligência diante da 

“crise moderna”. Candido prossegue: 

 

Muita gente respeitável acha que a crítica deve se revestir de um plácido 
equilíbrio, em que todas as qualidades do crítico fundissem numa 
ausência de afirmações marcadas, de movimentos, fortes, esbatendo-se na 
moderação dos meios tons. Primeiro que tudo é preciso fazer 
compreender a estes ponderáveis senhores que a crítica, é, sobre todas as 
outras coisas participação. Participação estética, participação intelectual; 
compenetração numa palavra. Portanto, movimento afetivo por 
excelência, no sentido largo. Sem este não há crítica; há o comentário, a 
dissertação.284 

 

A militância de Antonio Candido perpassa o conjunto destes textos. E aqui está o 

crítico em ação, que não baixa a guarda e sempre que é possível – e sempre o é, para quem 

como ele se empenhou tanto nesta causa – está disposto em prosseguir a discussão. Tanto é 

assim que em “Literatura Brasileira I” (18 mar. 1943), coluna que em dose dupla, aborda 

os dois livros de Nelson Werneck Sodré, “respeitável marxista ortodoxo”, como consente 

Alfredo Bosi.285 E, ao ritmo de uma conversa pontuada pela maneira didática e clara de 

suas aulas, se achega aos leitores: 

 

Este processo, que é a nossa evolução literária, caminhou ao lado dos 
demais – político, econômico, social. Estudá-los à luz um dos outros é 
coisa que apenas começamos a fazer. Ainda hoje, entre nós persiste a 
confusão entre história e crítica literária, havendo alguns representantes 
de elevado valor no segundo campo, e nem um para amostra no primeiro. 
Pelo menos nem um que possa ser levado em boa conta. Esta inércia  
cultural provém, sem dúvida alguma, da falta de formação daqueles que 

                                                 
284 CANDIDO, Antonio. “Notas de Crítica Literária” – Inteligência e Momento. Folha da Manhã, São Paulo, 
p. 7, 12 set. 1943. 
285 BOSI, Alfredo. Literatura e Resistência. São Paulo: Companhia das Letras, 2002, p. 29.    
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lidam na matéria. Pouco desenvolvimento das ciências da erudição (coisa 
desvirtuada entre nós); falta de senso histórico (não cronológico); falta de 
formação sociológica e filosófica – são alguns dos fatores que tem 
obstado ao aparecimento da história literária entre nós.286 

 

Retomando estes três trechos podemos alinhavá-los sob um eixo norteador, a 

disposição em seguir discutindo e, portanto, de continuar pleiteando em busca de uma 

outra crítica que não aquela que vinha seguindo. Ponto a ponto, Candido revisa o que 

havia, critica as sobras do equilíbrio, e reivindica uma obra ou um movimento que 

encarasse tal questão. Este que a nosso ver é um movimento que remete ao ensaio, em que 

Adorno  

 

Assim, Candido colocava em xeque a crítica vigente no País, ausente de 

pressupostos mais teóricos, e que seguia patinando em seu caráter impressionista. Mais 

uma vez estaria Candido, ao pleitear tão claramente uma historiografia para nossa literatura 

e uma história para nossa crítica literária, colocando sua voz antecipadora e, adiantando o 

que 15 anos mais tarde desembocaria na linha-mestra de Formação da literatura 

brasileira, “uma obra crítica que perpassa a história da literatura brasileira”. Ao que nos 

parece há aqui as primeiras fermentações nesse sentido.   

 

3.9 Aos que estão chegando: a recepção dos novos autores brasileiros. Prosa e 

poesia 

 

Acatar o novo. Tarefa difícil, talvez uma das mais dramáticas do ofício, alerta 

Vinicius Dantas. Pois é este um dos temas presentes neste conjunto de textos de Candido. 

Afinal, nas palavras do próprio crítico em “Ouverture”, “o esforço para esclarecer os 

acontecimentos presentes é a obrigação primeira do intelectual que não sente a vocação da 

atividade direta e que, por outro lado, não quer encerra-se num marginalismo que tanto tem 

de cômodo quanto de pouco louvável.”287  

Talvez estivesse em seu arraigamento junto aos princípios modernistas, esta 

abertura para o moderno, o que o levara a dar espaço e ouvidos aos que estavam chegando 
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287 CANDIDO, Antonio. “Notas de Crítica Literária” – Ouverture. In: CANDIDO, Antonio. Textos de 
Intervenção. São Paulo: Duas Cidades; Editora 34, 2002, p. 28. 
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ao universo da literatura brasileira. No entanto, a tal traço de sua atuação não se pode 

deixar de agregar outro, o seu tino. Mais que tino, poderia se falar em ousadia e segurança 

de um crítico, e, sobretudo, em sua capacidade de ler nas obras novas a qualidade de seus 

autores, igualmente estreantes. Talvez esta capacidade de “descobrir” os novos talentos 

literários estivesse atrelada à sua capacidade de usar mais da intuição. Como se vê, à tarefa 

de exercer a crítica, sempre exigiu um conjunto de complexidades e singularidades que 

requeressem de seus críticos uma formação e uma base igualmente complexas, mas 

também multifacetária.  

Maestria quase unanimemente reconhecida, muito cedo, Candido pode dar 

pioneiramente seu aval crítico a João Cabral de Melo Neto, Clarice Lispector, quando 

estava na Folha da Manhã, e a Graciliano Ramos, quando ocupava uma das páginas do 

Diário de S. Paulo, no período de 1945 a 1947.  

Para Lispector, o aval veio por conta de seu primeiro romance, Perto do Coração 

Selvagem, título com o qual ele nomeia a coluna NCL de 16 de julho de 1944. Ele o fez ao 

lançar mão de um elemento de certa forma em desuso entre os críticos que o sucedem, e 

que causou polêmica nas gerações contemporâneas a ele, que é o risco em apostar e 

acreditar no talento do escritor que está debutando.  

Não faz muito que Candido voltou a se pronunciar sobre esse aspecto, quando 

estendeu a discussão para o ambiente em que a crítica de jornal acabou se encaminhando, a 

universidade. Nas palavras de Candido: “Hoje, a crítica literária acadêmica é uma atividade 

extremamente segura. Os rapazes fazem tese sobre Machado de Assis, Jorge Amado, José 

Lins do Rêgo, Clarice Lispector. Agora, a pessoa pegar o livro [de um autor 

contemporâneo] e dizer “este é bom, este é ruim”, isso acabou.”288 Em outras ocasiões, ao 

retomar o assunto em entrevista, o professor reiterou ser a profissão de crítico literário de 

jornal uma profissão de alto risco.  

O ato de arriscar-se e, sobretudo, o de colocar sua reputação de jovem crítico em 

prova, Candido o fez, não sem precauções, conforme atesta suas palavras em NCL: 

 

Quanto mais não valesse, o livro de Clarice Lispector valeria como 
tentativa, e é como tal que devemos julgá-lo, porque nele a realização é 
nitidamente inferior ao propósito. Original não sei até que ponto será. A 
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crítica de influências me mete certo medo pelo que tem de difícil e, 
sobretudo, de relativa e pouco concludente.289 

 

A atitude elogiosa de Candido para com a escritora ressaltou a atitude, também 

ousada e corajosa de Lispector, em lançar-se sob uma escrita personalíssima, com um tema 

também personalíssimo, num ambiente literário em que a predominância de escrituras era 

bem diferente daquilo que Lispector apresentava. Eram os romances de José Lins do Rego, 

Graciliano Ramos, Raquel de Queiroz e Jorge Amado que se destacavam na ficção 

brasileira naquela primeira metade da década de 40. 290 

  

Para o crítico, Perto do Coração Selvagem se tornaria um marco, entre outros 

motivos, porque a autora – veio a contrariar um ambiente literário em que “apenas um ou 

outro se arrisca a tentativas mais ousadas”, uma vez que, prossegue o crítico, “os escritores 

brasileiros se contentam em processos já usados.”291 Neste sentido, a obra que causou 

“verdadeiro choque” ao crítico recebeu endossos pra lá de positivos de Candido, como 

podemos conferir neste trecho: 

 
A intensidade com que sabe escrever e a rara capacidade da vida interior 
poderão fazer desta jovem escritora um dos valores mais sólidos e, 
sobretudo, mais originais da nossa literatura, porque esta primeira 
experiência já é uma nobre realização.292 

  

Embora a novata escritora já houvesse recebido de “outro crítico de valor”, um 

parecer um pouco diferenciado ao que recebeu de Candido, classificando-a como 

“ingenuamente naturalista”, ela não se deixou afetar. A alusão no caso vinha de Álvaro 

Lins, crítico que em artigo intitulado “A experiência incompleta: Clarice Lispector”,293 

publicado em fevereiro de 1944, considerava o livro como um romance original, porém 

ainda distante de uma obra que viria se destacar na literatura universal. Nesse artigo Lins 

também tratou de manifestar-se, justificando-se da seguinte maneira:  
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Não tenho receio no afirmar, todavia, que o livro da sra. Clarice Lispector 
é a primeira experiência definida que se faz no Brasil do moderno 
romance lírico, do romance que se acha dentro da tradição de um Joyce 
ou de uma Virginia Woolf. Apesar da epígrafe de Joyce que dá título ao 
seu livro, é de Virginia Woolf que mais se aproxima a Sra. Clarice 
Lispector, o que talvez se possa assim explicar: o denominador comum 
da técnica de Joyce quando aproveitada pelo temperamento feminino.294 

 

Em “A quadragésima porta” (16 jan.1944), a acolhida e o reconhecimento à 

originalidade de um autor novato, tal como foi o caso de Lispector, tiveram 

prosseguimento neste período de NCL, porque Candido, da mesma maneira perspicaz, 

abriu espaço para outros prosadores. José Geraldo Vieira, autor de A quadragésima porta, 

foi um deles. Tanto assim que lhe dedicou rodada dupla de textos, nos dias 16 e 21 de 

janeiro de 1944295. 

Cabe a lembrança que o livro de Geraldo Vieira havia disputado justamente no ano 

de sua publicação, 1943, o concurso de melhor romance, promovido pelo jornal Folha 

Carioca, que era na época uma espécie de queridinho da elite burguesa, mas não gozava de 

representatividade junto ao grande público. Ao ser classificado em quarto lugar, o livro 

deixou na sua frente, Terras do Sem Fim, Fogo Morto, respectivamente, em segundo e 

terceiro lugares, e Perto do Coração Selvagem, que arrebatou o primeiro lugar. 

Na apresentação do novo romance de Vieira, o crítico, em exercício livre de sua 

cancha de professor, avisa que por se tratar de um romance complexo será preciso “abordá-

lo por mais de um aspecto”. Didaticamente, parte para o entrecruzamento de dados, que 

revelam os fatores externos, e compõem o cenário político social com as informações do 

ambiente, dos personagens e suas ações. Chamado de “livro sintoma” ou “livro símbolo”, 

A Quadragésima porta nas palavras de Candido: 

 

[...] é o mais brilhante sintoma e, porventura, a suprema afirmação 
literária dessa classe sem consistência efetiva, em equilíbrio instável 
sobre uma economia semicolonial, marginalizada culturalmente por um 
desejo doentio de participar, custasse o que custasse, das radiações do 
Ocidente europeu.296 

                                                 
294 Ibidem, p. 188. 
295 Os dois artigos ganham um novo título em Brigada Ligeira : “O romance da nostalgia burguesa” 
(CANDIDO, Antonio. Brigada Ligeira . Rio de Janeiro: Ouro sobre Azul, 2004). 
296 CANDIDO, Antonio. “O romance da nostalgia burguesa”. In: ______. Brigada Ligeira . Rio de Janeiro: 
Ouro sobre Azul, 2004, p. 30. 



 155 

Frente a este trecho, nos fica clara a ideia que ao esmiuçar a obra e refletir sobre 

ela, Candido se ampara em aspectos de cunho sociológico. Desse modo, não é de se 

estranhar que em outros trechos das duas colunas Candido se ancore em outras fontes que 

não as literárias para a explicitação do seu ponto de vista:  

 

O fundamento ideológico deste livro grande burguês é um individualismo 
espiritualista, que se apresenta, ao menos metaforicamente, como 
católico. (...) esse clima ideológico, esse esteticismo catolicizante, dá-lhe 
uma direção pronunciada de aproximação das essências, de tal modo que 
é possível defini-lo, não mais à luz do seu condicionamento exterior, já 
estudado, mas segundo as suas tendências internas, como um romance 
axiológico.297 

 

Por outro lado, há, por parte do crítico, recorrência a Proust e Charles Morgan,  

como alternativas para entender melhor a proposta inovadora de Vieira. Proposta que 

ganhou comentários positivos no jornal e a corroboração no ensaio “Literatura e Cultura de 

1900 a 1945”, publicado anos mais tarde. Veja-se o seguinte trecho: “Obra de cunho 

cosmopolita, às voltas com problemas intemporais do destino humano, não raro tendo a 

Europa por cenário, carregada de intenções simbólicas, de vistosa erudição e complicados 

arrojos vocabulares.”298 

O entusiasmo que acometeu Candido também foi bater à porta de outros críticos 

importantes na época. Erico Verissimo, Cassiano Ricardo, Wilson Martins, Jorge Amado e 

Sérgio Milliet. Todos se mostraram unânimes em relação ao romance de Vieira, autor que 

nas palavras de Candido, assinalara a presença de uma erudição literária e artística, “coisa 

rara entre nós. É também um romance de cultura, nos dois sentidos, o intelectual e o 

biológico.”299 

 

3.10 Poesia  

 

Os poetas, assim como Lispector, que também estavam chegando, tiveram igual 

atenção nas críticas do jovem Candido. Um deles, o alagoano Lêdo Ivo, que recém 
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publicara As imaginações, ganhava a metade do rodapé300 “Poetas menores de hoje (III)” 

(21 maio 1944), e tinha entre outras marcas, o distanciamento das influências, como 

destaque do crítico:  

 
É um prazer sentirmos que o seu livro não se prende diretamente à 
influência europeia, como A Pedra do Sono, de João Cabral ao 
surrealismo; nem a um poeta determinado, como O anjo dos abismos de 
Rui Guilherme Barata a Augusto Frederico Schmidt. 301 

 

A Lêdo Ivo coube o mesmo elogio destinado a Lispector, por conta de sua 

igualmente ousadia, ou “capacidade de se atirar”, e manter-se em sua independência 

literária. O fato de o novato pertencer a “uma tradição poética brasileira recente mais viva 

e ativa”, recebeu aplausos de Candido, que complementou com as seguintes palavras: “E 

nos vem o pensamento de que já é possível a um poeta moço conhecer apenas os poetas da 

sua terra, sem ser preciso ir buscar estímulo e apoio na poesia estrangeira”. Esta 

manifestação do crítico nos dá a liberdade de enxergar aí um Candido assíduo leitor de 

Eliot. Afinal, as referências de tradição e talento nos são reconhecíveis. Da mesma forma, é 

possível encontrar aí um crítico empenhado em valorizar o nacional. Ponto-chave de 

Candido que se ateve firme aos princípios modernistas. 

Ao seguirmos tal recomendação, topamos, no parágrafo anterior com uma 

afirmação que atesta o seu diálogo com a tradição, ao se referir aos poetas clássicos de 

nossa literatura. É o trecho em que Candido afirma não esconder que a leitura dos versos 

de Lêdo Ivo lhe trouxe lembranças de Drummond, de Murilo Mendes, de Vinicius de 

Morais, “ora, mais raramente, de Augusto Frederico Schmidt”. 

Além de nos apresentar esse movimento dialógico, estes pontos de contato a que se 

refere Candido, dos versos de Ivo junto à poesia de outros poetas, nos oferece também a 

oportunidade de conhecer outra faceta de Lêdo Ivo, a de um poeta muito próximo ao 

mundo feminino. Mas o que nos chama atenção para este ponto do texto é justamente a 

manifestação da escritura de Candido. A passagem que reproduzimos nos aponta um 

crítico literário dotado de alta sensibilidade, que traduzida para sua escrita, nos apresenta 

mais um registro de um crítico-escritor: 
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Lêdo Ivo entra com mais uma mulher para a galeria das inspiradoras 
modernas. A sua Adriana, motivo de poemas tão belos, é uma filha das 
Josefinas e Lucianas, de Augusto Frederico Schmidt, da Esmeralda, de 
Manuel Bandeira, da Adalgisa-Adaljosa de Carlos Drummond de 
Andrade e, sobretudo, de Berenice, de Murilo Mendes. É a mulher como 
linha de fuga da emoção para o mistério: mulher que, trazida ao poema 
como auxiliar nem sempre erótico, mas simbólico, já está criando na 
poesia moderna do Brasil uma atmosfera peculiar, indefinível, refundindo 
e retomando de certo modo o papel de apoio das Nizes, Amarílis, Glauras 
e Marfisas da Arcádia, é Adriana de Lêdo Ivo, é motivo para alguns dos 
mais realizados dentre os seus poemas. 302 

 

No entanto, sob o olhar do crítico, não está na temática feminina um dos melhores 

versos de Ivo nesse livro de debut. A poesia que beira uma espécie de obra-prima, A Torre 

(transcrita no texto), acaba por consolidar os elogios ao poeta nordestino. De acordo com 

Candido, Ivo estava muito próximo da consagração “em um dos mais fortes da literatura 

brasileira contemporânea”. 

Porém, no momento em que Candido retoma em Ivo uma das qualidades atribuídas 

a Lispector, que é a capacidade de aventura, chamando o poeta de aventureiro da poesia, o 

crítico não deixa de apontar problemas na obra do jovem poeta. “Há muita pressa no livro 

e muito tranco nas palavras”, finaliza Candido. 

 

 

João Cabral de Melo Neto foi apresentado aos leitores da Folha da Manhã, em 13 

de junho de 1943. A exemplo do que havia ocorrido no mês anterior, o crítico titular do 

jornal teve que dividir a coluna e acomodar as novidades sobre dois jovens poetas em um 

mesmo espaço. Assim, para dar conta de uma dupla antagônica, ― “são dois poetas 

radicalmente diversos e de méritos também desiguais” ―, a crítica daquela edição de NCL 

veio sob o título “Poesia ao Norte”, não sinalizando de imediato para o leitor de quais 

poetas se tratava. 

No entanto, a justificativa do título cabia a dois jovens, “apenas saídos da 

adolescência”, que na visão do crítico, eram “ambos nortistas”, denominação da época para 

aqueles que nasciam no Pará, como era o caso de Rui Guilherme Barata, e também para 

poetas como João Cabral, que tinham Pernambuco como terra natal.   

                                                 
302 CANDIDO, Antonio. “Notas de Crítica Literária” – Poetas menores de hoje (III). Folha da Manhã, São 
Paulo, 21 maio 1944, p. 7. 
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Mais uma vez, Candido, como havia feito no texto sobre Lispector e Lêdo Ivo, faz 

uso da ideia de “aventura arriscada”, ao se referir ao livro de um dos estreantes, Pedra do 

sono. A recorrência nos leva à fonte da expressão: “a poesia é, antes de mais nada, uma 

aventura de descobrimento”, esta presente nos primeiros trabalhos de Candido crítico da 

revista Clima, cujo texto é dedicado à obra de Mário de Andrade. Neste mesmo texto, diz o 

crítico: 

   

Em Mário de Andrade há uma qualidade mestra, que domina as outras e é 
responsável pela sua grandeza como poeta: a sua capacidade de 
descobridor.  
A poesia é, antes de mais nada, uma aventura de descobrimento. É poeta 
aquele homem que vai descobrindo significações novas nas coisas velhas 
e, principalmente, sentidos novos em coisas novas - antes dele 
inexploradas.303 

 
Não se constituía um segredo o quanto de reverência, respeito e inspiração Mário 

de Andrade representava para Candido. Entre mestre e padrinho, Mário era um dos 

referenciais de Candido, tanto que é Mário quem assina o texto primeiro de um autor 

convidado no número um da revista Clima. Da mesma forma, será Mário o autor a merecer 

mais de uma coluna neste conjunto de textos, e é o próprio poeta que ganhará mais 

algumas na temporada de Diário de S. Paulo. Insistir na expressão cunhada para o mestre 

para os novos escritores poderia ser, sem exageros, uma forma de elogio e de 

comprometimento. O risco do jovem crítico tinha, portanto, um certo viés de Mário, que 

lhe assegurava ousadias e lhe respaldava no olhar crítico. Afinal, Mário era Mário.    

A expressão “aventura arriscada” não poderia ser melhor para traduzir a investida 

do jovem poeta pernambucano, que havia custeado as 200 edições do livro. Também 

contou com o apoio dos amigos ― alguns modernistas, outros da Geração de 45 ― que 

integravam a boemia literária do Café Lafayette, em Recife, onde Cabral nasceu. Os versos 

do “livrinho de moço”, ao chegar à leitura de Candido e, consequentemente, às páginas da 

Folha da Manhã, venceram não somente a timidez do poeta, mas o caminho alternativo. 

Pois o jovem pernambucano queria mesmo era ter enveredado pela crítica literária. E desde 

a juventude, não escondeu sua preferência pela teoria.  

Com isso, Candido consente que o poeta “se atirou em busca da poesia pura”, 

território em que, reconhece o crítico, está sujeito a instabilidade. Tanto é assim que 

                                                 
303 CANDIDO, Antonio. Mario de Andrade: Poesias. Revista do IEB, São Paulo, n. 36, p. 135-139, 1994. 
Este texto foi publicado em na seção “Livros”, de Clima, n. 8, em jan. 1942.  
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prossegue, “não sei se o seu barco alcançará as estrelas ou se ficará pelos escolhos. Toda 

pureza implica um aspecto de desumanização. É o problema permanente da pureza 

ressecando a vida.”304 

Mesmo atribuindo “um certo ar de raridade” ao livro primeiro de Cabral, poeta, que 

como Lispector, contrariava o que se mantinha no cenário literário do Brasil, o crítico 

confirma ser, por parte de João Cabral, a busca pela poesia pura, traduzida em poemas 

“realmente belos, [que] representam a riqueza de uma incontestável solução pessoal.” 

A fonte de tamanha beleza vinha de algo bastante diferenciado para os anos 40, 

uma inter-relação de imagem e palavras. Afinal os versos de João Cabral resultavam de 

uma equação pessoal, que partiam de um princípio claro, sua poesia se realizava tal qual 

uma construção. “Como uma casa”, repetiu por vezes o poeta quando questionado sobre a 

escolha por tal caminho estético e formal.  

Tal maneira de fazer poesia, deixando à vista versos calcados em dois aspectos 

principais, assim diagnosticados por Candido, hermetismo e valorização da plástica das 

palavras, causou alvoroço. Mas sob a leitura de Candido nada escapou:   

 

O seu cubismo de construção é sobrevoado por um senso realista da 
poesia. Nessas duas influências – a do cubismo e a do surrealismo – é que 
julgo encontrar as fontes de suas poesias. Que tem isso justamente de 
interessante: engloba em si duas correntes diversas e as funde numa 
solução bastante pessoal.305   

 

A leitura que Candido faz de Pedra do sono contou com assertividade, a ponto de 

encorajar o poeta para sempre em sua investida poética, de acordo com as palavras do 

próprio Cabral: “[A] crítica de Antonio Candido foi para mim uma revelação. Foi ela que me 

deu coragem de continuar escrevendo no início da minha carreira.”306 

O poeta também chegou a comentar que poderia fazer uso das palavras certeiras do 

crítico quanto a seu futuro poético “como prefácio em minhas poesias completas porque 

ele previu tudo o que eu ia escrever, a maneira como eu ia escrever e meu primeiro livro 

não é ainda muito característico de minha maneira posterior, mas ele pressentiu tudo.”307 

                                                 
304 CANDIDO, Antonio. “Notas de Crítica Literária” – Poesia ao Norte. Folha da Manhã, São Paulo, p. 5, 13 
jun. 1943. 
305 Idem, p. 5, 13 jun. 1943. 
306 MELO NETO, João Cabral. “Considerações de um poeta em vigília” [Entrevista]. Cadernos de 
Literatura Brasileira , n. 1, p. 24, mar. 1996.  
307 Ibidem. 
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Ao receber do crítico o parecer de se comportar como um cubista, João Cabral não 

teve mais senões:   

 

De fato, de todas as escolas, estilos de pintura, a coisa que mais me 
influenciou, mais me marcou, foi o Cubismo. Daí também essa grande 
influência de Le Corbusier. O Antonio Candido previu esse meu 
construtivismo, essa minha preocupação de compor o poema, de não 
deixar que o poema se fizesse sozinho, de falar das coisas e não de 
mim.308 

 

Curiosamente, a recomendação que encerra a crítica, em tom de conversa rés-do-

chão, vinha de um Candido do alto de seus 25 anos, que mais se parece a um veterano 

scholar, fiel aos princípios humanísticos e também às questões eliotianas de talento 

individual. Candido aconselhava o escritor pernambucano que cravava os 23 anos de idade. 

Coisas de principiantes?   

 

[poesia] Aparece como um acúmulo de individualismo, de personalismo 
narcisista que, no Sr. Cabral de Melo, tem um inegável encanto, uma vez 
que ele está na idade dessa espontaneidade na auto-contemplação. O Sr. 
Cabral de Melo, porém, há de aprender os caminhos da vida e perceber 
que lhe será preciso o trabalho de olhar um pouco à roda de si, para 
elevar a pureza da sua emoção a valor corrente entre os homens e, deste 
modo, justificar a sua qualidade de artista.309 

 

 

 
3.11 Cânones nacionais 

 

Na contrapartida daqueles escritores que estavam chegando, tínhamos no cenário 

nacional da década de 40 os que já haviam passado pela estreia e alcançado outro estágio, 

o de escritores consagrados. Aqueles que viriam a integrar o grupo do cânone brasileiro, 

por assim dizer. Autores como Jorge Amado, Erico Verissimo, Oswald de Andrade, 

Fernando Sabino, Manuel Bandeira, Carlos Drummond de Andrade e Mário de Andrade 

tiveram espaço nas reflexões semanais do crítico titular da Folha.  

                                                 
308 MELO NETO, João Cabral apud JUNQUEIRA, Ivan. Discurso de posse. Discurso do Sr. Ivan Junqueira 
[Academia Brasileira de Letras]. Disponível em: <http://www.academia.org.br/abl/cgi/cgilua.exe 
/sys/start.htm?infoid=656&sid=338>. Acesso em: 7 abr. 2011. 
309 CANDIDO, Antonio. “Notas de Crítica Literária” – Poesia ao Norte. Folha da Manhã, São Paulo, p. 5, 13 
jun. 1943. 
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Trazer as obras destes autores para junto do público nos mostra, sobretudo, a 

preocupação do crítico em “atualizar e ampliar o quadro nacional e internacional de 

leituras do brasileiro comum”, nas palavras de Silviano Santiago. No papel de mediador 

que cabe ao crítico, trazer referências clássicas no tocante às questões estéticas, históricas e 

sociais se constituía em tarefa primeira. Afinal, tais aportes, ao mesmo tempo, informavam 

e formavam o leitor, como o próprio Candido nos assegura.  

Quando o crítico se encarrega de apresentar sua análise do agora prosador 

Drummond em Confissões de Minas (15 out.1944), à argumentação indagadora – “Por que 

nos interessa este livro de Drummond?” – a resposta vem no mesmo tom da obra do poeta 

mineiro: “Nem um estudo pretensioso, nem um longo ensaio neste livro. Simples traços de 

pena – mas tão densos, tão firmes e tão elegantes que nunca mais se apagarão”. 310   

O que se nota de pronto é que Candido lança mão de uma escrita sensível para 

tratar de um livro marcado também pela sensibilidade. “Ora se detrás de cada página do Sr. 

Carlos Drummond de Andrade está o calor de uma palpitação humana, nem por outra 

razão o seu livro nos interessa imediatamente”, argumenta o crítico. Completa afirmando 

que se trata de um Drummond dono de uma prosa “penetrante e elástica”; dono de um 

estilo que permite uma leitura “em que flutuamos indecisos”: assim se refere às fortes 

marcas poéticas nas anotações, artigos, crônicas, cenas, reflexões e estudos que compõem 

as Confissões. Dessa forma, mergulhado no teor da sensibilidade do poeta-prosador que 

tem na solidão um tema pungente e central do livro, Candido revela ao leitor uma novidade 

em se tratando de um poeta que esbanjava sensibilidade, como o próprio crítico já havia 

apontado em seus versos de A Rosa do Povo. 

Ao acompanhar a sensibilidade de seu criticado, Candido tece, ao longo do texto, 

frases e expressões impregnadas por esse espírito poético. “Homem que é levado a sentir o 

mundo porque sentiu demais a si mesmo”, diz a respeito de Drummond. 

É possível reconhecer em Candido uma expressão de escritor. Munido da 

sensibilidade que ele alerta ser necessária ao crítico, Candido vai igualmente cuidando de 

sua escrita, ou, como afirma a professora Leyla Perrone-Moisés, lapida-a, “norteando-a 

para o presente e para o futuro”.  

Pois é para a escritura que Candido se dirige ao abrir esta coluna. Em uma breve 

discussão, afirma serem os poetas os que se expressam melhor em prosa. “É chocante, com 

efeito, como os srs. José Lins do Rêgo e Jorge Amado, por exemplo – dois poderosos 

                                                 
310 CANDIDO, Antonio. Textos de Intervenção. São Paulo: Duas Cidades; Editora 34, 2002, p. 199. 
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criadores de beleza – descem de nível quando se trata de organizar as ideias no papel”.311 

A afirmação dura toma um teor ainda mais forte quando o crítico, ao tentar encontrar um 

motivo para o fato, prossegue: “Ou quem sabe – explicação meio bruta – são menos cultos 

e amadurecidos do que os poetas?”.312 

Sem rodeios, Candido credita à falta de maturidade, de inteligência e de cultura a 

tendência geral, razões para que os romancistas não escrevam bem fora de seu métier. Em 

compensação os poetas, quando migram para a prosa, o fazem muito bem, confirma o 

crítico. E, ao sair em defesa dos poetas, ele cita Vinicius de Moraes, Manuel Bandeira e 

Augusto Frederico Schmidt como bons prosadores. Oswald de Andrade não foge aos 

comentários de Candido, “talvez seja mesmo melhor articulista que romancista”.  

Tal discussão no mínimo geraria polêmicos pontos de vista. Ou não. Mas serviu 

para que o crítico situasse, em uma espécie de escala, os escritores já consagrados em 

relação a um deles, Carlos Drummond de Andrade, poeta que vai mostrar a partir desta 

nova obra que há em sua prosa muito de poesia. Elevar Drummond a um escritor 

duplamente consagrado – bom poeta e bom prosador – coloca os demais em outro plano. 

Talvez tenha sido esta a intenção do crítico, que tem em sua fala/escrita muito do recato. A 

frase com que encerra o ensaio de NCL nos passa o sentimento e o reconhecimento do 

crítico para com o poeta: “As Confissões de Minas constituem um belo exemplo do que 

possa ser a boa prosa formada na escola da boa poesia. E do que é a presença dominante de 

um espírito de raça”.313  

Ademais do espírito elevado de que era dotado o poeta, como mineiro, Drummond 

estava ali como um dos mais representativos escritores brasileiros justamente em sua nova 

forma de expressão, a prosa. Fator que não se perdeu ao olhar atento do jovem crítico. 

 

 
O escritor Jorge Amado acabara de publicar mais um romance, Terras do sem Fim 

(1943). Este era o fato novo que o crítico Antonio Candido tinha como pauta para uma de 

suas colunas de rodapé. A partir desta novidade editorial, não se limitou a uma coluna e 

enveredou por uma trilogia de artigos. Muito além da análise do novo livro do romancista 

                                                 
311 CANDIDO, Antonio. “Confissões de Minas”. In: ______. Textos de Intervenção. São Paulo: Duas 
Cidades; Editora 34, 2002, p. 198. Nota: Utilizamos a versão deste texto de Confissões de Minas publicada 
em Textos de Intervenção.  Excepcionalmente este texto não está entre as cópias feitas do arquivo do jornal 
Folha da Manhã.  
312 Ibidem. 
313 Ibidem, p. 204. 
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baiano, Candido dedica-se a um exercício de extensão. Compunham este conjunto três 

textos – “Jorge Amado I e II” (10 e 17 out.1943) e “Romance e Jorge Amado” (3 out. 

1943) 314
 –, concretizando-se sua vocação para a crítica. 

Intérprete privilegiado dos processos históricos e culturais, Candido, antes de partir 

para uma leitura da obra em si, traça um painel sobre a situação do romance brasileiro a 

partir da década de 30. E no estilo que a docência lhe concedeu, apresenta para o leitor 

como esses escritores concentrados no Nordeste passaram a tratar e retratar em suas obras 

temas que dizem respeito às diferenças de classes sociais e às manifestações populares. 

Observe-se o seguinte trecho: 

 

Os escritores aprenderam, no sentido pleno, com os trabalhadores de 
engenho, os estivadores, os plantadores de cacau, os operários de fábrica. 
Através dos livros, toda essa massa anônima criou, de certo modo, 
transfundindo o seu vigor e a sua poesia na literatura europeizada da 
burguesia.315 
 

 

O crítico parte para o conjunto da obra de Jorge Amado – Suor, Cacau, Jubiabá, 

Mar Morto, Capitães da Areia – e então se aproxima da recém-lançada Terras do SemFim. 

Perpassa essa esmiuçada trajetória a questão da presença marcante da poesia na prosa de 

Jorge Amado. E não são poucas as idas e vindas de Candido sobre este ponto. Em “Jorge 

Amado I”, enfatiza: “O Sr. Jorge Amado é um autor entre a prosa e a poesia. Se a sua obra 

é um movimento dialético entre o documento e a poesia, sua forma é uma confluência 

desta e da prosa”316. E prossegue: “Um pouco como os botequins de cais, motivo tão 

querido seu. Através da sua obra, eles aparecem, lugares que não são bem mar nem terra 

(...)”. 

Candido faz neste exercício de extensão uma retomada da obra do escritor baiano, 

promovendo um diálogo entre cenários, personagens e situações de seus romances. Este, 

um dos traços inovadores que ele trazia para a crítica de jornal, concedia ao jovem crítico 

outra de suas provas dos nove, conforme havia referido Roberto Schwarz. Pois a leitura ou 

releitura do conjunto da obra para preparar um rodapé semanal exigia do crítico titular 

fôlego, dedicação, tempo e principalmente um estofo de leituras. 

                                                 
314 Os três artigos sob o título de “Poesia, documento e história” foram publicados em Brigada Ligeira . 
315 CANDIDO, Antonio. Brigada Ligeira . Rio de Janeiro: Ouro sobre Azul, 2004, p. 44.  
316 CANDIDO, Antonio. Idem, p. 7.  
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Nesse percurso, um dos focos recai na relação poesia-prosa, a qual valeu ao crítico 

várias manifestações ao longo dos textos. É o que se pode verificar nos seguintes trechos: 

Em Mar morto ele perde francamente o pé e se afunda na pura poesia. O 
documento esvaece diante do ímpeto lírico, e o romance se faz quase 
poema. 317

 
 

Mar morto – o quinhão da poesia na sua obra – é mais uno e mais puro, 
não porque represente um esforço real de composição, mas graças à 
unidade que vem da sua própria pureza poética. 318

 
 

Em Capitães da areia, volta o documentário a se impor. O autor tenta se 
equilibrar entre duas tendências, mas produz um livro sensivelmente 
inferior aos dois precedentes.319

 
 

Em Terras do sem fim, chegamos como que à solução do movimento 
dialético assinalado: chegamos, por assim dizer, à fórmula da estética de 
Jorge Amado. Documento e poesia se fundem harmoniosamente através 
do romance histórico. Porque este livro é de certo modo um romance 
histórico, como procurarei indicar. Para o autor, diga-se desde agora, não 
poderia haver solução melhor.320  
 
 

A insistência de Candido em ressaltar a verve poética nas narrativas de Jorge 

Amado nos fez retomar a coluna publicada justamente um ano depois dessas três, portanto 

em outubro de 1944. Em “Confissões de Minas”, o crítico deixa claro que Jorge Amado e 

também José Lins do Rêgo são escritores que apresentam entraves na relação com a 

poesia. Diz ele: “É chocante, com efeito, como os srs. José Lins do Rêgo e Jorge Amado, 

por exemplo – dois poderosos criadores de beleza – descem de nível quando se trata de 

organizar as ideias no papel”. A referência surgia no momento em que Candido comentava 

a capacidade que alguns poetas têm em lidar com a prosa. Mas que o contrário não era 

verdadeiro, portanto os prosadores não se davam tão bem com a lírica. Para além do 

âmbito subjetivo, por se tratar de uma questão de senso de valor, fator também 

fundamental ao crítico de jornal, esta passagem nos mostra a dinâmica do fazer 

jornalístico, assim como a efemeridade dos textos de jornal. Dinâmica que permite manter 

viva uma discussão como esta, frente aos diálogos que a obra literária propõe. 

 

 

 
 
 
                                                 
317 CANDIDO, Antonio. Brigada Ligeira , Rio de Janeiro: Ouro sobre Azul, 2004, p. 44.   
318 Idem. p. 44. 
319 Idem, p.50. 
320 CANDIDO, Antonio. “Notas de Crítica Literária”, Folha da Manhã, p. 7, apud Brigada Ligeira , p. 45. 



 165 

3. 12 O olhar para os escritores estrangeiros. Tradição e modernidade 
 
 

Diante da proposta que tiveram alguns críticos literários de jornal, estava a 

formação de seu leitor, determinação presente em Antonio Candido, a exemplo de seu 

colega uruguaio Ángel Rama. Formar um público constitui-se em tarefa árdua para o 

crítico na medida em que ao imaginar o perfil de seu leitor, lança opções. Portanto cabe ao 

crítico a decisão de escolha. É sobretudo a sua formação de crítico que irá pesar nessa hora, 

quando ao lançar mão de seu arcabouço cultural chegar à decisão. Optar por T. S. Eliot, 

Antero de Quental, Verlaine, Stendhal ou Romain Rolland, autores que tiveram lugar neste 

conjunto de críticas da Folha, é tarefa de risco por assim dizer. Neste caso, Antonio 

Candido optou também por T.S. Eliot e para o autor dedicou as suas cinco últimas “Notas 

de Crítica Literária” na Folha da Manhã. 

A exemplo da valorização dos autores modernistas, Antonio Candido igualmente 

manteve no espírito da tradição e do talento individual um de seus referenciais críticos. E 

talvez estivesse nesta uma das razões que sim, poderia justificar o interesse de Candido ao 

dedicar a T.S.Eliot carga quíntupla encerrando sua temporada no jornal em dezembro de 

1945.321
 Porém, o motivo maior poderia estar na frase que o professor leu por meados de 

1942 e 1943 e guardou como uma espécie de âncora para sua trajetória de crítico: “A 

verdadeira crítica não se dirige ao autor, mas à obra.” O que segundo ele, deixou-o 

“siderado”, e decidido a trilhar os caminhos da crítica. 

Pois devem se somar a estas, outras razões que justificassem tamanho prestígio ao 

escritor inglês. Uma das razões, expressas no primeiro dos cinco textos, credita ao amigo 

Sérgio Buarque de Holanda a descoberta. Pois foi Sérgio, quem nos anos 20 já era 

conhecedor dos versos do autor inglês, a ponto de assinar um pequeno artigo na revista 

Estética falando do escritor, e concedendo-lhe a avaliação de “poeta mais importante do 

século”. 

 A escolha por Eliot igualmente deixa evidente a relevância do inglês para  

Candido. Pois foi Candido um leitor contumaz do escritor e tirou dessa intensidade traços 

que se impregnaram em sua trajetória de crítico. Não são poucos os ecos de Eliot em 

                                                 
321 Cabe aqui uma explicação, pois somente os quatro textos foram publicados. O último desta minissérie 
ficou por muitos anos inéditos até que foi publicado em 2000 na revista Inimigo Rumor, por iniciativa do 
crítico e professor Augusto Massi, editor da publicação. Os cinco textos vieram acompanhados de uma nota 
prévia de Candido, entre outros pontos, comenta lucidamente a questão da validade do conjunto de textos, 
que ao seu entender, nestes tempos de século XXI, só teria um interesse histórico. “De lá para cá Eliot 
ficou arquiconhecido no Brasil e parece até já passou de moda”, 
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Candido, especialmente na maneira de Candido tecer seus ensaios e na forma de entender a 

literatura em suas relações com a sociedade e a história. Portanto o diálogo com o autor de 

The Waste Land de maneira tão intensa como se tem registro desembocam e continuarão 

despertando muitos estudos. Porém, não está em nosso foco tal dimensão. O que 

observamos neste conjunto de quatro colunas de NCL é um Antonio Candido que não 

havia muito tempo, acabara de tomar contato com a obra de Eliot. Ou, em outras palavras, 

um crítico-escritor e leitor onívoro que se iniciava na aproximação do universo eliotiano. 

Talvez estivesse nessa recém aproximação o entusiasmo fresco de um autor de tamanha 

importância para a Literatura Ocidental. Quem sabe o jovem crítico titular quisesse colocar 

em prática sua capacidade de seleção, como ele próprio se refere como um elemento 

imprescindível ao crítico de jornal. 

São questões muito intrigantes se pensadas a luz de um período em que o ambiente 

literário brasileiro, em particular a poesia, não trazia nada de tão inovador, como havia 

trazido os também jovens modernistas de 22, segundo palavras do próprio Antonio 

Candido em seus estudos posteriores. 

Estendendo a questão para o plano universal, é possível notar que com este pequeno 

conjunto de textos sobre Eliot, Candido deixava nas páginas de um veículo de 

comunicação sua contribuição para que os leitores brasileiros se inteirassem do que o 

mundo afora os trópicos lia. E ao mesmo que conhecessem um dos autores fundamentais 

para a literatura ocidental. Um clássico. 

Há de se notar ainda que esta iniciativa de Antonio Candido como um estreante na 

crítica jornalística trouxe contribuição positiva, no sentido de, como bem observou Roberto 

Schwarz, “configurar um raro momento de desprovicianização na crítica brasileira”, 

mantendo “a naturalidade e o equilíbrio na circulação entre as letras européias e locais”. 322 

 

Respeito com o leitor. Esta é a condição que salta ao primeiro e último movimento 

do texto que abre a minissérie dedicada a Eliot, “Poesia inglesa” (24 dez. 1944). Antes de 

entrar propriamente no tema que dá título à coluna, Candido prepara o leitor e a leitura. E 

de que forma o faz? Primeiro, pedindo licença aos donos da casa. E para chegar até Eliot, 

Candido vai abordar o “ponto de vista informativo”, soltando dados biográficos, 

bibliográficos e da crítica inglesa e norte-americana “e insinuando, aqui e acolá, com  
                                                 
322SCHWARZ, Roberto. “Um verbete”. Revista da USP, São Paulo, n. 17, p. 176-179, mar./maio 1993. 
Disponível em: <http://antivalor2.vilabol.uol.com.br/textos/schwarz/schwarz_70.html>. Acesso em: 5 jul. 
2010.    
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devida vênia, a minha colher torta”.323 Entre as justificativas de sua atenção em tal escala 

para a poesia inglesa, e em particular o poeta em questão, Candido via a necessidade de se 

saber sobre os poetas modernos, que não constavam entre os escolhidos pelas editoras 

daqueles tempos.  Razões que não se limitavam ao fato de estarem em sua língua mãe, uma 

vez que obras traduzidas, especialmente do inglês, chegavam sim a lotar prateleiras pelo 

menos das grandes capitais brasileiras como bem apontou Sérgio Miceli em estudo 

substancioso sobre o tema.324 

 
O anúncio da primeira parte do artigo certificara ao leitor que seriam os “quatro 

ases”, Auden, Day Lewis, Spender, MacNeice aqueles que precederiam a Eliot, o 

destacado. Mas até chegar ao preferido, o crítico veste o guarda-pó e nos leva a uma 

insursão didática a respeito das razões que levaria um leitor a se interessar por versos 

estrangeiros.  Mais do que discorrer sobre o valor das palavras, da cadência sonora e da 

interpretação das imagens, Candido fala da importância de, em se conhecendo os versos 

dos outros, é possível voltar aos versos nacionais e desfrutá-los com mais intensidade. 

Habilmente após ter seduzido o leitor a encarar a leitura de poesia, ele traz o arremate 

preciso: 

 

Em seguida ao esforço desusado que fazemos para poder apreciar devidamente 
uma poesia estrangeira, voltamos por assim dizer enriquecidos à nossa poesia, 
mais capazes de senti-la bem, mais capazes do esforço permanente, requerido 
por quase toda poesia  que se preza. Acrescentando a isto o mundo novo que se 
abre ao nosso espírito por meio do verso estrangeiro, sobretudo quando ele é de 
qualidade do inglês, julgo poder retomar o que disse, afirmando que poucas 
experiências são tão fecundas para o nosso espírito quanto o contato com poetas 
de outras línguas.325 

 
 
    

Nesse processo sedutor, Candido foi buscar em um poeta brasileiro, Vinicius de 

Morais o mote que justificara tamanho esforço do crítico em convencer o leitor, e do leitor 

em aceitar tal empreitada. Tanto assim que reproduz o que Vinicius tinha escrito havia 

poucos meses para a revista argentina Sur, a respeito da poesia brasileira: “Considero, sem 

nenhum parti-pris nacional, que é um dos melhores senão o melhor conjunto de poesia 

                                                 
323 CANDIDO, Antonio. P.64 Inimigo Rumor 
324 A referência é para Intelectuais à brasileira. São Paulo: Companhia das Letras, 2001 
325 Notas de Crítica Literária “Poesia Inglesa”,  Folha da Manhã,  24 dez. de 1944 apud Inimigo Rumor, p. 65  



 168 

deste século”. 326 No pé do texto, uma nota “de um livrinho precioso” sobre tal tema, 

datado de 1938. Tratava-se de Gurrey, The Appreciation of Poetry.  

Em “T.S Eliot I” (31 dez. 1944),  Candido alerta, “A poesia de Eliot é cheia de 

pensamentos e de implicações sutilíssimas. Quem gostar de poesia “bonita” e fácil deve 

procurar outra zona ou esforçar-se por educar o gosto”327. Em seguida, zarpa para análise 

esmiuçadíssima de The Waste Land. 

 
 

 

3.13 Um intelectual atuante 

 
Com o intuito de levar ao seu leitor aqueles que “irão contribuir e contribuem para 

os rumos da inteligência moderna”, Antonio Candido tratou de discutir sobre a obra de 

autores que não eram propriamente romancistas, mas pensadores. O pernambucano 

Gilberto Freyre foi um deles, tanto que aparece como centro da discussão nos textos 

“Gilberto Freyre, sim Giberto não” (19 nov. 1944) e “Gilberto Freyre” (5 dez. 1943). 

Nestas duas ocasiões o crítico não leva sua pena para refletir sobre as obras que 

Freyre havia publicado, obras que, segundo Candido, imprimiram ao sociólogo a 

responsabilidade “de responder por um movimento de renovação dos estudos sociais no 

Brasil”. De forma acalorada, agora no papel de intelectual, a atuação de Candido, sob a 

marca indelével de um homem de esquerda, remete diretamente a um dos pontos 

nevrálgicos das discussões abordadas por Said em Representaciones del Intelectual, a 

necessidade e a obrigatoriedade da intervenção no espaço político.  

Sem rodeios, Said sai em defesa da sociedade necessitada de intelectuais que 

mediante seus papéis públicos desempenhem funções independente de seu posicionamento 

político partidário. “Ser alguien cuya misión es plantear públicamente cuestiones 

embarazosas, contrastar ortodoxia y dogma (más bien que producirlos), actuar como 

alguien al que ni gobiernos ni otras instituciones pueden domesticar fácilmente.”328 

Pois lá estava o jovem intelectual de seu tempo reivindicando algo embaraçoso 

frente a um momento político igualmente delicado, uma vez que seu país vivia sob o 

governo ditatorial do presidente Vargas. Candido sai em defesa do escritor, que vinha 

                                                 
326 Idem. 
327CANDIDO, Antonio. “T.S. Eliot”,  Inimigo Rumor p. 66.  
328 SAID, Edward W. Representaciones del intelectual. Barcelona: Paidós Studio, 1996, p. 30. 
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sofrendo ataques e retaliações, em consequência da denúncia publicada em artigo no 

Diário de Pernambuco sobre atividades racistas e pró-nazistas praticadas no Brasil por um 

padre beneditino alemão. Seguiram-se os ataques, as calúnias, as ameaças à honra e à 

segurança, além da prisão do sociólogo.  

Como tratou em um de seus artigos, “Nos rastros do rastreador”, o professor Flávio 

Leal entende que Candido tem no conceito de crítica a acepção de crisis, conflito, 

descoberta, debate e ensaio. “Por isso, uma crítica coerente não se esquece do 

compromisso político de todo ato intelectual e de sua cidadania.”329 Pois, afinal, tão 

comprometido estava o crítico que se lançou em prol da liberdade de pensamento e da 

expressão, não por isso deixou de aclarar as diferenças junto ao colega pernambucano: 

“Pessoalmente, divirjo dele em alguns pontos e um e outro aspecto”. A adesão de Freyre 

ao catolicismo constava como um dos motivos das divergências.  

Nem mesmo as diferenças retiraram do crítico o intuito de enfatizar a necessidade 

de que as discussões envolvendo o autor de Casa Grande & Senzala avançassem no 

universo das relações sociais. No entender de Candido, Freyre, um homem de vanguarda, e 

contrariamente ao que vinha sendo taxado, não se constituía em um reacionário e, sim, em 

um tradicionalista. Para defesa do pensador nordestino, Candido escreveu: 

 

Ao que parece, quereria na posição original e digna que é a sua, usar um 
mínimo de tradição num máximo de transformação, afim de que esta não 
desprenda o progresso social da sua base moral e histórica.330 

 
Ao se pronunciar solidário à obra e ao posicionamento de Freyre, Candido vai em 

busca de um elemento comum em suas argumentações, o de conciliar as articulações de 

sociedade e história, a partir da literatura. E o faz sob a forma de questionamentos: 

 
Quantos de nós não se orientaram na vida intelectual e nos estudos de 
acordo com as suas influências mais ou menos conscientes? Quantos de 
nós não projetaram as suas casinhas grandes e senzalinhas quando chegou 
o momento da identificação definitiva ou da divergência teórica?331 

 

                                                 
329 LEAL, Flávio. “Nos rastros do rastreador: Antonio Candido. Sobre a crítica literária brasileira”. Revista 
Espéculo, Madrid, n. 30, 2005. Disponível em: <http://www.ucm.es/info/especulo/numero30/cribrasi.html>. 
Acesso em: 2 fev. 2011.   

330 CANDIDO, Antonio. “Notas de Crítica Literária” – Gilberto Freyre. Folha da Manhã, São Paulo, p. 5, 5 
dez. 1943. 
331 Idem. Folha da Manhã, São Paulo, p. 5, 5 dez. 1943. 
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O envolvimento do crítico com a questão de ordem política e não literária, como se 

vê, resultou em um substancioso parágrafo, chamando a atenção do leitor para a 

importância do livro no tocante à formação cultural brasileira. Diga-se de passagem, talvez 

estivesse na marca dos dez anos da publicação Casa Grande & Senzala, justificativa para 

tal encaminhamento. Questão que se somava à repercussão da diversidade de leituras, sob 

distintas linhas de pensamento, dentro e fora do Brasil.  

O posicionamento de Candido não pode ser desconectado do ambiente intelectual 

brasileiro que acomodava uma movimentação de certa forma fervilhante com a circulação 

de ideias, leituras e estudos voltados para o foco das Ciências Sociais. Era a Sociologia que 

justamente por essa época, entre as décadas de 40 e 50, consolidava-se como disciplina 

científica diferenciada, particularmente na Universidade de São Paulo. O que certamente 

provocava ecos no dia a dia do jovem professor.  

Há que se acrescentar que é sob este ambiente cultural e por estes tempos que se dá 

a adesão de Candido à militância política, fruto, entre um conjunto de fatores, de sua 

aproximação afetiva, podemos dizer, de Paulo Emílio Sales Gomes. Pois foi por meio dele 

que Candido não somente se aproxima como adere à militância política. Muito mais 

próximo de uma mentalidade radical, que havia germinado quando conheceu a amiga 

anarquista Teresina Carini Rocchi, em Poços de Caldas, nos idos da adolescência, do que 

de um revolucionário, Antonio Candido tinha neste ano de 1943 uma convivência estreita 

com as questões políticas: as teóricas, por meio de dezenas de livros que circulavam 

clandestinamente entre os amigos de Clima. Segundo suas declarações: “A partir de 1942 e 

da convivência política com ele [Paulo Emílio Salles Gomes], intensifiquei leituras e li 

obras de Lênin, Stalin e Trótski, além de outros de Marx e Engels.”332 O que se somou às 

questões de ordem prática, resultado do contato e da convivência de tantos militantes 

espalhados pelo velho continente.  

Portanto, diante desse quadro, não causaria estranheza a finalização do texto, em 

tom de comício: “Ao lado de Gilberto Freyre, pela expressão livre do Espírito e contra a 

violência desesperada e final da Reação, é o lugar de todo intelectual que compreende o 

seu papel dentro da sociedade”. 

No segundo artigo, “Gilberto Freyre, sim Giberto não” (19 nov. 1944), a defesa do 

sociólogo por parte do crítico persiste em um texto dividido em duas partes. Na abertura da 

                                                 
332 CANDIDO, A. “Memória: Antonio Candido – a militância por consciência” [Entrevistadores: Eder Sader 
e Eugênio Bucci]. Teoria & Debate, São Paulo (SP), n. 2, p. 1-18, mar. 1988. 
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coluna Casa Grande é citada ao lado de Os Sertões de Euclides da Cunha e História da 

Literatura Brasileira, de Sílvio Romero, como “os três acontecimentos fundamentais da 

história do nosso pensamento. O lugar geométrico das linhas de apoio do nosso 

desenvolvimento cultural”. 

Aqui a bússola do texto segue a inclinação para a sociologia e o crítico se alonga, 

em um mergulho no tema, numa exposição-discussão sobre os estudos sociológicos no 

Brasil e traz para a cena Oliveira Vianna como o responsável pela retomada “da tendência 

sociológica, esboçada por Sílvio Romero”. 

Antes de partirmos para a segunda parte do texto, recorremos a um trecho 

esclarecedor de Luiz Carlos Jackson, no que diz respeito à importância de Euclides da 

Cunha na trajetória dos estudos sociológicos de Candido: 

 

Euclides é um autor chave no esquema de Antonio Candido. Sua 
importância se explica pela originalidade da análise em Os sertões, 
voltada para a parte da sociedade brasileira esquecida pelas análises 
precedentes, e também pelas posteriores, que interpretaram o Brasil a 
partir das classes dominantes e/ou das relações sociais e políticas 
centralizadas no latifúndio. Na literatura, rompeu com a visão idealizada 
do homem rural brasileiro, que seria ainda por certo tempo a tônica de 
estudos folcloristas feitos por escritores como Valdomiro Silveira, 
Amadeu Amaral e outros. Como Sílvio Romero, Euclides baseou-se no 
determinismo geográfico e racial, mas as conclusões mais importantes do 
livro teriam sido retiradas do fato presenciado pelo autor em Canudos, 
onde esteve, como se sabe, como repórter de O Estado de S. Paulo.333 

 

Sob o chamamento de “camaradas e companheiros”, Candido convoca o leitor para 

o engajamento como protesto contra a falta de liberdade e parte para a análise do volume 

que Diogo de Melo Menezes acabara de lançar, obra, esta, dedicada a Gilberto Freyre na 

coleção de estudos brasileiros da Casa do Estudante do Brasil.  

O tom acalorado do crítico em defesa de Freyre toma graus mais elevados, já que 

Candido reprova o livro de Melo Menezes. E motivos não lhe faltam, levando-o ao 

seguinte comentário sobre a obra: “ressalvado o interesse biográfico e documentário, fica 

deste livro uma impressão desagradável de ação entre amigos”. 

Tamanho desagrado por parte do crítico encontra as razões ancoradas no tema do 

livro: uma série de descrições, desde a casa de Freyre, com direito a quem presenteou o 

quê, passando por suas preferências literárias e prêmios recebidos. O caldeirão de 
                                                 
333 JACKSON, Luiz Carlos. A tradição esquecida: estudo sobre a sociologia de Antonio Candido. Revista 
Brasileira de Ciência e Sociologia, São Paulo, v. 16, n. 47, p. 134, out. 2001. 
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bobagens arroladas no livro do autor, primo, discípulo e amigo de Freyre, em que se inclui 

a máxima “Morreu Lampião, mas ficou Gilberto Freyre”, segundo as palavras de Candido, 

“é uma provocação dolorosa”.   

Nem por isso, o tom recatado da escrita de Candido deixa de voltar à cena e 

depositar na obra um fio de esperança reconciliadora ao aconselhar que talvez numa 

reescritura o volume tenha alguma utilidade no sentido de auxiliar a uma futura obra 

biográfica. Com intenções de deixar no ar algo de provocativo, mediante um trabalho tão 

desqualificado literariamente, Candido encerra o texto com uma frase, no limite, 

engenhosa: “Livra-me dos meus amigos que dos meus inimigos me livro eu”, alusão às 

relações de proximidade do autor do livro e do sociólogo. Não sem antes deixar outro 

pedido: que deixem de idolatrar o Giberto (sem o “l”), como o fazem os conterrâneos de 

Freyre, e retomem o Gilberto Freyre com nome e sobrenome.  

É prosseguindo no papel de intelectual que Candido se dispõe a, como diz Said, 

“reivindicar em público problemas que trazem retrocessos na formação cultural, e que 

certamente causariam embaraços aos setores responsáveis quando anunciados”. Por isso, 

em “Um livro didático” (9 jul. 1944), o protagonista é o livro didático, mais 

especificamente uma edição sobre “Língua Portuguêsa” (grafia da época) - literatura, 

história da literatura, leitura e exercícios destinado às séries dos colégios do que é hoje o 

ensino médio (e, à época, os cursos Clássico e Científico). 

Tocar na ferida (crônica) da questão do ensino de língua e literatura no país levou o 

crítico a não poupar o autor, Geraldo de Ulhôa Cintra. Candido afirmou ter encontrado na 

obra algo tão ruim, “não podendo conter um pensamento de desânimo em relação aos 

pobres rapazes cujos colégios adotarem o livro em questão.”334 O tom ácido remetia à 

forma como o autor tratou a história da literatura brasileira e seus movimentos. Tamanha é 

a imprudência que o crítico diz: 

 

 [...] na parte de história literária chegamos a pensar numa brincadeira. O 
seu conceito de literatura moderna é de uma incompreensão e uma 
deficiência fora do comum. Pobre Brasil... Nos outros países vemos 
filólogos como Amado Alonso escrever um livro sobre a língua e a 
poesia de Neruda; vemos professores ingleses e americanos a 
comentarem a “Waste Land” de Eliot.  
 

                                                 
334 CANDIDO, Antonio. “Notas de Crítica Literária” - Um livro didático. Folha da Manhã, São Paulo, p. 5, 9 
jul. 1944.  
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(...) Servir aos colégios brasileiros o prato reacionário que eles na maioria 
esperam. Um livro que escamoteia a verdade histórica e literária para 
fazer o jogo do espiritualismo barato com que nos querem embalar”. 

 

Esta NCL abre diálogo com “Livros e Panelas” (20 ago. 1944), cujo texto trata de 

maneira incisiva a invasão editorial americana, promovendo, à época, uma enxurrada de 

edições pockets mais baratas em detrimento das editoras nacionais, que, por outro lado, 

encontravam-se numa certa acomodação paquidérmica e lucrativa ao lado dos industriais 

da celulose. 

Para tanto, Candido deixa a literatura de lado e dá voz a um assunto ligado à 

questão cultural, mais especificamente à questão que envolvera uma das causas tão caras 

ao jovem Candido, a política cultural.  

 
Num momento em que compramos livros ordinaríssimos, materialmente 
falando, de 2 a 50 e mais cruzeiros; em que se torna quase impossível às 
pessoas de recursos modestos adquirirem o livro que querem; num 
momento em que, não obstante as casas editoras se abrirem todo dia, e 
pulularem as livrarias, prosperando umas e outras com uma incrível 
rapidez – num momento como êste, dói-me vir a público ajudar os 
interessados no livro, que ganhando tanto fazem tão pouco pelo 
melhoramento do nível cultural do país. 

 
Em seu papel de intelectual, o crítico mais uma vez cedeu o espaço da literatura 

para abordar um assunto que toca diretamente na questão da formação cultural. Afinal, em 

sua condição de mediador, opina ou intervém junto ao público, possibilitando a circulação 

de ideias que contribuam para a formação do leitor. E se pensarmos no quanto o livro era 

peça fundamental em uma sociedade deficitária e desigual, talvez repensaríamos no quão 

radical foi o comportamento do crítico. 

Estas intervenções de Candido frente a temas mais voltados para as Ciências 

Sociais do que para a Literatura coloca em evidência sua atitude política. Como professor, 

militante, escritor e intelectual, sempre manteve suas posições sociais e democráticas. A 

atitude de Antonio Candido nos mostra um intelectual que faz política sem ser político, 

como conceitua Norberto Bobbio.335  

 

 
 
 
                                                 
335 BOBBIO, Norberto. Os intelectuais e o poder: dúvidas e opções dos homens de cultura na sociedade 
contemporânea. Trad. de Marco Aurélio Nogueira. São Paulo: Editora UNESP, 1997, p.16 
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3.14 Alguns apontamentos 
 
 

Antonio Candido sempre ressaltou a importância de sua passagem pelo jornalismo 

crítico. Nesta fase primeira como crítico profissional da Folha da Manhã, o jornalismo 

passou a ser uma plataforma que lhe permitiu ajustes ao seu discurso e ao pensamento 

crítico. Pois é na tarefa semanal do preparo de seus artigos com tamanho delimitado, em 

um curto espaço de tempo, que Candido irá praticar a escritura, dando voltas ao 

pensamento, com direito a muitas mudanças. A dinâmica das colunas semanais mantém o 

braço quente na feitura do texto e as ideias conectadas ao grau de informação e atualidade 

que a imprensa requisita. É justamente com essa dinâmica que a crítica literária de Candido 

provoca diálogos tanto com as transformações históricas como frente ao panorama cultural 

do país. Mantendo viva a ligação de interação entre a literatura, a história e a sociedade. 

Muito de seu método crítico já aparece neste conjunto inicial de textos que primam 

por um gênero ensaístico, sem os jargões dos críticos universitários. As marcas ensaísticas 

deste crítico estreante nas páginas de jornal corroboram o que Adorno afirma sobre o 

gênero. “O ensaio é ao mesmo tempo, mais aberto e mais fechado do que agradaria ao 

pensamento tradicional”.336 Discorre Adorno: 

 

Mais aberto na medida em que, por sua disposição, ele nega qualquer 
sistemática, satisfazendo a si mesmo quanto mais rigorosamente sustenta 
essa negação. (...) Mas o ensaio é também mais fechado porque trabalha 
enfaticamente na forma da exposição. A consciência da não-identidade 
entre o modo de exposição e a coisa impõe à exposição um esforço sem 
limites. Apenas nisso o ensaio é semelhante à arte; no resto, ele 
necessariamente se aproxima da teoria, em razão dos conceitos que nele 
aparecem, trazendo de fora não só seus significados, mas também seus 
referenciais teóricos.337 
 
 

Há, da mesma forma neste Candido, muito da visão sociológica em suas reflexões 

literárias, traço que se dilui quando o crítico passa para as páginas do jornal Diário de S. 

Paulo. É a partir desta fase, em meados do ano de 1945, quando se nota um crítico em 

perfeita sintonia com as necessidades do jornal, no tocante à linguagem, clareza e ritmo. 

Como colaborador de o Diário, Candido se mantém da mesma maneira envolvido com o 

                                                 
336 ADORNO, Theodor, W. Notas de Literatura I. trad. e apresent. de  Jorge de Almeida. São Paulo: Duas 
Cidades. Editora 34, p.37. 
337 Idem, p.37. 
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público, sem, no entanto, incorrer em algumas reticências de ordem sociológica do que 

propriamente literária.  

Fase fundamental em sua trajetória intelectual, a atuação na Folha da Manhã foi 

marcada pelo movimento entre a tradição e da novidade, guiado pela Modernidade que os 

escritores modernistas trilharam, sustentado por “uma revisão crítica de nossa história para 

a ampliação do conhecimento da realidade presente”, como ressalta Célia Pedrosa. 338  

Entre autores brasileiros e estrangeiros, Candido manteve seu princípio arraigado 

no novo como bússola orientadora. Tanto que arriscou em talentos como os de Clarice 

Lispector, Ledo Ivo e João Cabral de Melo Neto. Nas palavras de Pedrosa: 

 

Candido como crítico de jornal vem trazer para o público um movimento 
contrário ao que então a crítica propunha, levando semanalmente o leitor 
a conhecer e a reconhecer a importância dos escritores novos, que traziam 
novos estilos de escrita, novas temáticas que reconheciam sobretudo a 
contribuição o dos escritores modernistas.339 

 

Mas Candido igualmente ousou em despejar linhas e linhas de texto original de 

escritores fundamentais para uma imersão na literatura. E crítica sem penetração Candido 

já alertava ser impossível. Mas que esse mergulho estivesse muito no texto, e não no autor, 

apregoa o crítico. Trata-se de heranças eliotianas que foram ganhando vida em suas 

colunas de rodapé.  

O rigor do close reading se juntou a críticos estrangeiros e brasileiros fundadores 

da crítica que o alimentava desde suas leituras juvenis, a começar por Sainte-Beuve. 

Nomes de autores clássicos que foram se apresentando aos leitores com a incumbência de 

levar conceitos teóricos, portanto referências fundadoras, para os textos semanais, 

promovendo assim o desenvolvimento de uma massa crítica entre o público-leitor  

Estar na juventude da docência, como ocorreu com o amigo uruguaio Ángel Rama, 

trouxe contribuições positivas aos leitores de Notas de Crítica Literárias, porque 

acompanharam um crítico preocupado e respeitoso de seu leitor. Informando-o e 

formando-o. 

                                                 
338PEDROSA, Célia. Antonio Candido: a palavra empenhada. São Paulo: Edusp Editora da Universidade de 
São Paulo; Niterói: Eduff. Editora da Universidade Federal Fluminense, 1994, p. 28.  
339 Idem, p.18  
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Em sua visão e disposição de valorizar a literatura brasileira, Candido concedeu a 

autores brasileiros espaço significativo em suas colunas, dos moços aos veteranos, dos 

estreantes aos cânones.  

É nesta fala informal do professor Antonio Candido, durante uma conversa com os 

alunos da pós-graduação do curso de Letras na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências 

Humanas (FFLCH) no ano de 2010 que se pode aferir o quão importante foi a sua atuação 

como crítico titular da Folha da Manhã: 

A minha ambição foi essa: queria fazer uma crítica integrativa, ou seja, 
uma crítica em que eu levasse em conta, sobretudo, a estrutura do texto, 
mas eu não estou dizendo o texto como uma coisa isolada. O texto vem 
de alguém e o texto funciona em algum lugar. Então, naquele momento 
em 1945, eu não sentia isso, de jeito nenhum. Mais tarde pensando é que 
eu fiz essa organização que eu estou dizendo agora. Mas lá [em 1945] eu 
não pensava. E vendo a minha vida pregressa, eu vejo essa formação 
prática muito ligada ao texto veio com esse exercício de escrever na 
Folha.  340  

 
 

 

Como intelectual empenhado, Antonio Candido deslocou a literatura para o espaço 

da imprensa, levando consigo a preocupação de democratizá-la. Pois afinal, “Considerada 

então como atividade simultaneamente individual e social, gratuita e engajada, a literatura 

passa a exigir o convívio e o confronto de diferentes saberes”, alertava Célia Pedrosa.341 

Diante de um espaço fundamental, que é o jornalismo, Antonio Candido neste 

período de crítico titular da Folha coincide com o uruguaio Ángel Rama no sentido de 

pode exercitar e reajustar seu discurso crítico.  

 

 

  

 

 

 

                                                 
340  Depoimento do professor Antonio Candido durante aula do professor Joaquim Alves de Aguiar, em 2010 
na FFLCH. (Apêndice B) 
 
341PEDROSA, Célia. Antonio Candido: a palavra empenhada. São Paulo: Edusp Editora da Universidade de 
São Paulo; Niterói: Eduff. Editora da Universidade Federal Fluminense, 1994, p. 27  
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CAPÍTULO 4 – ÁNGEL RAMA, O CRÍTICO DE LITERATURA DE MARCHA  

 

 

4.1 Por que o ano de 1960? 

 
“Um ano grávido de futuro”. Ángel Rama342  

 
 

 

O percurso jornalístico de Ángel Rama se iniciou em 1945, quando ele, jovem, 

respondia por comentários breves e resenhas sobre livros no diário El País, ao assinar a 

coluna Novedades Bibliográficas, los autores, los libros; prosseguiu até 1983, o que 

resultou em farta produção para a imprensa. Uma vez que o crítico uruguaio se manteve 

por cerca de quarenta anos como efusivo colaborador de jornais e revistas, nossa escolha 

para compor este corpus recaiu sobre o ano de 1960. Isso significa a reunião dos 37 textos 

assinados por Ángel Rama e publicados nas páginas de Marcha. Os seguintes fatores, em 

conjunto, nos levaram a ratificar tal escolha.  

 

4.2 Um crítico amadurecido  

 

Foi em 1960 que o crítico uruguaio iniciou o que se poderia chamar de “Era Rama” 

no semanário, ao assumir a editoria de Literatura, passando a exercer a direção da seção 

Literarias. E sob a condição de editor-chefe, adotou uma nova linha editorial, divergente 

daquela mantida por seu antecessor, o ferrenho opositor Emir Rodríguez Monegal, que, 

desde 1949, vinha “haciendo de la seción una sucursal de la revista Sur y de su 

deslumbramiento respecto a las letras anglosajonas”, como observou Rama.343   

A respeito desta guinada de Literarias que, entre outras alterações, concedeu à 

literatura latino-americana mais espaço, Rama assim se pronunciou anos depois, em uma 

de suas obras fundamentais, La Generación Crítica 1939-1969 344:  

 
                                                 
342 RAMA, Ángel. In: “La construcción de una literatura”, Marcha, n. 1041, 1960, pp 24-26.  
343 RAMA, Ángel. “La lección intelectual de Marcha”. Cuadernos de Marcha. Tercera Epoca, año V, junio, 
1989. Ed. 44. p. 21.  
344 RAMA, Ángel. “La generación crítica.”, p. 89. RAMA, Ángel. “La lección intelectual de Marcha”. 
Cuadernos de Marcha, Montevideo, ano 5, n. 44, p. 24-25, jun. 1989. 
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A mi me correspondió reinsertar la literatura dentro de la estructura 
general de la cultura, lo que fatalmente llevó a un asentamiento en lo 
histórico y a operar métodos sociológicos que permitieran elaborar la 
totalidad, reconvertir el crítico al proceso evolutivo de las letras 
comprometiéndolo en las demandas de una sociedad y situar el interés 
sobre los escritores de la comunidad latinoamericana, en sustitución de la 
preocupación por las letras europeas. 

 

Nesta dupla função no periódico, o crítico se consolidou entre novas tarefas, 

referentes à edição, ao cuidado com as pautas e com seus colaboradores, e à sua própria 

escrita, que começou a apresentar mudanças. O que se pôde observar neste conjunto de 

textos publicados entre janeiro e dezembro de 1960 é que estes se apresentam sob um 

estilo mais jornalístico, com uma equação mais equilibrada entre a teoria, os dados factuais 

e suas inflexões críticas. Mais ambientado com as necessidades do fazer jornalístico, o 

crítico, na visão de Rocca se apresentava “menos afrancesado e mais maduro”, e passou a 

deixar para trás sua primeira inclinação, “cosmopolita e afrancesada”,345 aproximando-se 

do universo do leitor de jornal.  

Essa condição apontada por Rocca, a de amadurecimento do crítico, se mostrava 

condizente com aquele período, se atentarmos novamente para a trajetória de Rama, que a 

essa altura somava anos de prática jornalística em outros periódicos − El País, El Nacional, 

Match e Acción. Ainda na imprensa, Rama contava com a experiência de ter sido secretário 

de redação da revista Entregas de La Licorne em duas ocasiões distintas.  

Agregavam-se a essas experiências profissionais outras empreitadas culturais, como 

sua investida editorial junto à criação de editoras. Isso sem contar que, nessa época, Rama 

se fazia chegar aos leitores também por intermédio de seus primeiros livros: Un estudio del 

Lazarillo de Tormes (1954, ensaios), La aventura intelectual de Figari (seleção de inéditos 

do pintor e escritor com um apêndice crítico de Rama, 1949), ¡Oh sombra puritana! (1951, 

prosa) e as peças de La inundación (1958), Lucrecia (1959) e Queridos amigos (1961), 

para teatro.  

O percurso intelectual com atividades múltiplas, que envolvia Ángel Rama em uma 

rede de tramas superpostas, atendia a uma necessidade econômica, no sentido de lhe 

garantir recursos financeiros. Este formato de se manter atrelado a tantas tarefas ganhava 

amparo no fato de que a maioria das atividades profissionais de Rama se desenrolava na 

capital uruguaia, uma cidade de pequeno porte, o que facilitava em muito o seu 

                                                 
345 Literatura, cultura e sociedade na América Latina / Ángel Rama. ROCCA, Pablo (org.). Belo 
Horizonte: editora UFMG, 2008, p. 16.  
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deslocamento entre os locais de trabalho. Tanto assim que o modus vivendi e o modus 

operandi do crítico praticamente não se apartavam. Também se somavam a esta forma de 

vida traços de uma personalidade peculiar, marcada por uma “independência cultural”, 

como se referiu Mario Benedetti ao colega de jornal, a respeito deste comportamento ao 

estilo workaholic. Perfil que ganhou contorno com as palavras de Jorge Rufinelli, um de 

seus alunos e seguidores:  

 

Ángel Rama impuso en los medios de la nueva generación un estilo 
personal tejido por la multiplicidad de ambiciones creadoras, la 
laboriosidad casi inverosímil, el dinamismo torrencial, la curiosidad  y la 
vastedad de las lecturas, la viva atención por los contactos sociales y 
humanos que la literatura establece.346 

 

 Ou, como o próprio Rama havia declarado: “no mais claro estilo do sistema de 

bonecas chinesas, umas dentro das outras, que cabia aos intelectuais do Terceiro Mundo 

naquele início da década de 60”.347 

A referência ao sistema de bonecas umas dentro das outras era uma imagem  

compatível com o retrato do crítico uruguaio em 1960: além dessas tarefas, ele acumulava 

as aulas de literatura e teatro para o ensino secundário e o trabalho junto à Biblioteca 

Nacional, nas chefias dos departamentos de Bibliografia e de Aquisições. Isso sem contar 

as inúmeras viagens pelo interior de seu país e para outros, vizinhos ou não, em virtude de 

mais uma de suas atividades, a de conferencista. Os convites dirigidos a Rama, como 

professor visitante e palestrante, que começam a despontar justamente nesse período, eram, 

em parte, resultado da mobilização dos intelectuais, em especial os latino-americanos. Sob 

o impacto da Revolução cubana, eles começavam a se organizar na realização de 

congressos, simpósios, encontros, seminários e toda a classe de eventos, com o objetivo de 

maior aproximação e reconhecimento em relação ao projeto mais amplo, o de conhecer a 

literatura latino-americana. Sobre este aspecto, afirma  Subercaseaux: 

 

Los años sesenta, en que el contexto de la crisis del desarrollismo, se 
vislumbra un nuevo espacio cultural común, un espacio latinoamericano 
que tiene en la Revolución cubana (y en la Casa de las Américas) sus 
instancias aglutinadoras. Se trata de una apelación identitaria y utópica en 

                                                 
346 RUFFINELLI, Jorge. “La carrera del crítico de fondo”. Texto Crítico, enero-agosto 1985, n. 31-32, p.5-
23, Centro de Investigaciones Lingüístico-Literarias. Universidad Veracruzana. Disponível em 
 http://cdigital.uv.mx >. Acesso em: 8 abr. 2011. 
347 BLIXEN, Carina; BARROS-LEMEZ, Alvaro. Cronología y bibliografía Ángel Rama. Montevideo: 
Fundación Ángel Rama, 1986, p.13. 
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torno de la idea de cambio y revolución, un proceso de fuerte contenido 
latinoamericano y ‘tercermundista’, […] donde se revitalizan el 
integracionismo de cuño bolivariano y la apuesta por un específico 
latinoamericano.348 

 

O volume de trabalho, assim como os compromissos que começavam a aumentar 

de forma expressiva, talvez tenha contribuído de certa maneira para a decisão do crítico 

nessa época, a de despedir-se em definitivo da escrita de ficção. Nem romances, nem 

contos, muito menos peças. Tal providência deve ter reservado algum sacrifício ao escritor 

Rama, mas deu passagem para o que, na visão dos estudiosos do crítico, viria a se 

constituir na mais envolvente e desbragada de suas tarefas: o jornalismo. Resultou em 

dedicação integral às páginas de Literarias, uma editoria de literatura em um dos 

semanários mais importantes da América Latina.  

Foi sob este cenário intelectual que o crítico uruguaio passou a dialogar com o 

público, afinando as arestas de um projeto que já se delineara e começava a ser publicado 

nas páginas de Marcha. Eram os passos fundadores do que foi sua dedicação como crítico, 

a de construir a história crítica de uma literatura nacional e latino-americana e com isso 

promover um diálogo entre as literaturas da América Latina. 

 

 

4.3 O contato com Antonio Candido  

 

O encontro de Ángel Rama com Antonio Candido no verão de 1960 foi um dos 

pontos de maior relevância na trajetória de ambos: a partir desse contato, iniciou-se uma 

amizade fraterna e empenhada, um diálogo intelectual fervoroso, com a troca de ideias e 

conceitos, o que resultou em novos rumos para os estudos literários da América Latina.  

A importância do texto publicado em Marcha no mês de fevereiro de 1960, “La 

nueva crítica brasileña”, consiste no registro do encontro e também na divulgação de uma 

nova crítica brasileira em território latino-americano, a partir das páginas de um periódico.   

                                                 
348 SUBERCASEAUX, Bernardo. “Elite ilustrada, intelectuales y espacio cultural”, en América Latina: un 
espacio cultural en el mundo globalizado. Debates y perspectivas, Manuel A. Garretón (coord.), Convenio 
Andrés Bello, Bogotá, 1999, p. 174. apud FUSCHINI, Germán Albuquerque. La red de los escritores 
latinoamericanos en los años sesenta. Revista UNIVERSUM, nº15, 2000, Universidad de Talca. Disponível 
em: http://universum.utalca.cl/contenido/index-00/alburquerque.pdf 
Acesso em:  10 set. 2011. 
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 Cabe lembrar que o texto, uma pequena reportagem, destoa em estilo daqueles que 

Rama vinha publicando: é mais jornalístico e menos ensaístico. Era o momento de 

apresentação do professor mineiro, que causara impacto ao uruguaio ao revelar entre as 

linhas-mestras de seu trabalho, aquela que se anunciava como a nova crítica brasileira, da 

qual Rama tinha certo desconhecimento. De maneira enxuta, Rama traça um retrato de 

Candido bastante leal. Motivo que levou o crítico brasileiro a um agradecimento, meses 

mais tarde, em uma das primeiras cartas trocadas entre os dois. 

Acertar nas medidas em um primeiro texto sobre Antonio Candido constituiu-se, a 

nosso ver, fator relevante para o desenvolvimento e fortalecimento da parceria entre os 

dois. Se levarmos em consideração o desconhecimento de Rama junto à figura do crítico 

brasileiro e a novidade que representava para o uruguaio esta “nova crítica brasileira”, 

corrente que destoava da crítica de autores como Sílvio Romero, Álvaro Lins, Afrânio 

Coutinho, dos quais Rama talvez já tivesse mais informação. Deve ter sido fator de 

admiração aos olhos do repórter-crítico a clareza da exposição do professor brasileiro.  

 
 
 

4.4 O impacto da Revolução cubana  

 

Ángel Rama não passou incólume à Revolução cubana, muito pelo contrário: o 

crítico, a exemplo do que aconteceu com muitos intelectuais latino-americanos, o próprio 

Antonio Candido e toda uma geração, impregnou-se da nova ideologia e estreitou vínculos 

com o modelo cubano. Daí, as pautas de Marcha orientaram-se por escolhas marcadamente 

alinhadas à ideologia de esquerda, dando apoio e destaque a autores e obras que da mesma 

forma se vinculassem ao novo modelo político cubano.  
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4.5 O corpus de Marcha 

 
Sob um recorte cronológico para o ano de 1960, este corpus reúne os textos 

publicados semanalmente no jornal Marcha, assinados por Ángel Rama. São 37 textos no 

total que, somados reúnem 12 deles dedicados a autores estrangeiros, dois às questões da 

produção poética, e outros outros 23 destinados aos trabalhos em prosa, voltados a temas e  

autores nacionais.   

Assim, após uma leitura transversal e detalhada dos textos, em que foram 

consideradas as questões da crítica literária, levando-se em conta a especificidade da 

produção de Ángel Rama, os autores e as obras abordados em Literarias, sob um panorama 

literário, serão contemplados, como procedemos em relação ao corpus de Antonio 

Candido, os seguintes eixos temáticos: 

1) Como o crítico tratou da crítica, a metacrítica de Ángel Rama;  

2) Espaço para os escritores nacionais: aos que estão chegando e aos já 

consagrados.  Narrativa, poesia, e ensaio;  

3) O olhar para os escritores estrangeiros. Tradição e modernidade; 

4) Um intelectual atuante. 

 
 

4.6 Como o crítico tratou da crítica. A metacrítica de Ángel Rama 

 
Um dos aspectos da originalidade da crítica jornalística de Ángel Rama se ancora 

em seu olhar bifocal para a tradição e para a novidade. Pois o uruguaio dispunha de uma 

equilibrada atenção para os novos escritores e aqueles de gerações anteriores que tiveram a 

missão fundadora de contribuir com parte da história literária de seu país. Motivado por 

esse binômio, Rama, no ano de 1960, dedica o texto “Alberto Zum Felde juzga la literatura 

nacional” (12 fev.1960) a uma figura relevante na história dos estudos literários do 

Uruguai: o professor e crítico Zum Felde. 

Um referencial para Rama e um dos pontos-chave para os estudos literários do 

Uruguai e da América Latina, Felde contou com a atenção do crítico ao publicar o segundo 

volume de Índice Critico de la Literatura Hispanoamericana. A obra, que traria 

contribuições positivas aos estudos da literatura uruguaia dali para a frente, desperta  o 

entusiasmo de Rama diante da proposta do mestre, em lançar olhares para o novo, 

conforme nos aponta as palavras de Rama: 
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Esa capacidad de atención a lo nuevo perdurable, esa mirada distante y 
atenta con que le observa, esa fidelidad a la creación del arte, esa 
cautelosa aproximación comprensiva, son las condiciones básicas  por las 
cuales debemos ofrecer el primer saludo a esta enorme tarea.349 

 

Crítico “cuya formación intelectual se hizo en las primeras décadas del siglo”, 

Felde procedeu de forma diferente do que se via na crítica uruguaia, em uma atitude “nada 

comum, nem no Uruguai nem em outras partes do mundo”, como se vê nas observações de 

Rama neste texto. Tal atitude, respaldada, segundo Rama, principalmente na sensibilidade 

estética e na capacidade de Felde de estar atento ao novo, fatores de forte identificação 

entre os dois críticos. 

Afinal, havia tempos que Rama insistia nessa questão do incentivo aos novos 

talentos literários, usando o espaço na imprensa para divulgá-los, no papel de apoiador de 

ações culturais, como concursos literários, ou da publicação de obras desses estreantes por 

editoras igualmente novatas. Atitudes que acabaram por consagrá-lo não somente em um 

mediador e divulgador da literatura uruguaia, mas sobretudo em um produtor cultural.   

Ao se referir à forma como Felde procedeu na montagem desse panorama das letras 

uruguaias, e o fez reunindo dados da história literária, de movimentos e escolas, Rama não 

se desvia dos elogios ao autor: 

 

Está aquí presente el mejor acento de Zum Felde y, con anterioridad a 
todo análisis pormenorizado, puede decirse que en su género – panorama 
narrativo latinoamericano – es el mejor estudio que conocemos, 
infinitamente superior al libro de Luiz Alberto Sánchez”.350 

 

O tom “rioplatense” que Felde confere a sua obra, no sentido de dar destaque aos 

autores da região, recebe de Rama comentário incisivo mas coerente com sua perspectiva e 

iminente tarefa de entender melhor essa literatura uruguaia, que, naquele momento 

histórico, estava em “processo de construção”. É o que Rama nos deixa claro nas seguintes 

linhas: 

 

En su interpretación del fenómeno total americano pesa, visiblemente, su 
arraigo rioplatense, y es desde la perspectiva de este paralelo en que 
vivimos que establece su entendimiento del todo continental, con una 
mayor abundancia de escritores de esta región. Esto, que pudiera 

                                                 
349 RAMA, Ángel. “Alberto Zum Felde juzga la literatura nacional”, Marcha, n.997, 1960.  
350 Idem.  
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enorgullecernos, también puede inquietarnos en cuanto a la comprensión 
cabal de una realidad particularmente lábil. Es así que aparecen en los 
últimos capítulos, escritores que son nuestra contemporaneidad o nuestra 
confusa nacionalidad.351 

 

 
Felisberto Hernández, Juan Carlos Onetti, Clara Silva, Mario Benedetti, Armonía 

Sommers e Francisco Spíndola são alguns dos representantes dos novos, presentes no livro 

de Felde e que ganharam na edição da página de Marcha um quadro à parte. Entendido 

como um recorte ilustrativo, o quadro nos leva a reconhecer um critério de Rama: elencou, 

entre os citados por Felde, aqueles que faziam parte do “cânon contemporâneo”, por assim 

dizer, da literatura nacional, sob sua preferência. Tal critério justificaria o nome de 

Hernández (1902-1964) no topo da lista. O escritor outsider, como chegou a ser 

denominado, teve de Felde uma consideração singular ao afirmar: “Felisberto Hernández 

comparte actualmente com J. L. Borges la primazía del cuento fantástico en el Plata”.  

Falar de Borges não era tema disponível na pauta de Rama, uma vez que já havia 

declarado seu distanciamento em relação ao escritor argentino e seguia firme na decisão. 

Talvez estivesse então, na comparação de Hernández com Borges, a intenção maior de 

Rama, dando a Hernández outro status que não o de um “escritor fora de lugar”. Vale 

lembrar que a aproximação de Rama junto à obra de Hernández foi marcada por grande 

entusiasmo, o que se traduziu na inclusão de La casa inundada na coleção Letras de Hoy, 

da editora Alfa.  

 

Em se tratando do tema crítica literária, é possível reconhecer pontos de contato, – 

ou de continuidade – entre “Alberto Zum Felde juzga la literatura nacional” e outro 

alentado texto que Rama publicou no mês seguinte (22  abril 1960), intitulado “La novela y 

la crítica en América”. Se entendermos que o tema maior, a situação da literatura latino-

americana, é recorrente na obra de Rama, e sendo os artigos de Marcha exercícios de 

reflexão sobre tais assuntos, podemos pensar nesse movimento de continuidade. Para 

manter-se com a discussão, Rama parte, neste texto sobre Zum Felde, do questionamento 

da situação do romance na América Latina, temática que permeará parte dos ensaios 

teóricos do crítico uruguaio, a exemplo do que ocorrerá na obra de Candido. 

 

                                                 
351 Ibidem. 
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Dentro ainda deste eixo temático, agregamos outro dos textos publicados em 

Marcha, conforme o recorte realizado. Além de se tratar do texto-marco que registrou o 

encontro de Antonio Candido e o uruguaio, nos traz a atenção de Rama sobre a questão da 

nova crítica. Falemos aqui da visão de Rama, em enxergar no vizinho brasileiro um novo 

caminho que atendia ao compromisso de uma crítica conjugadora de aspectos sociais e 

inovadores ou “revolucionários”. É o que se pode constatar no seguinte trecho de “La 

nueva crítica brasileña”: 

 
Un repaso de la literatura vigente en su país, de la pluralidad de 
tendencias y del esfuerzo creador que muestra cada una, viene en apoyo 
de su optimismo en particular observando la revolución de la crítica de 
los últimos años, que ha deparado una enorme producción encuanto a sí 
mismo cree combinar diversas direcciones dentro de una formación 
humanista con su atemperado ingrediente marxista.352 

 
 

Ao seguir tecendo um retrato de Candido, Rama, fiel ao aporte histórico, não foge à 

fonte, parte da trajetória crítica do professor brasileiro, a partir da revista Clima. E mais à 

frente, Rama passa ao ponto central do pensamento de Candido. Prossegue o crítico: 

 
(…) Los chato-boys vienen después de las negativistas del modernismo, 
comprueban sus excesos, la necesidad de una reintegración de la cultura 
incluyendo las oposiciones  dialécticas,  se aplican a una tarea más oscura 
de análisis atento de la realidad intelectual, a una compresión más que a 
una polémica beligerante. 353  
 
(…) estudia la formación de un sistema literario propio en el Brasil, 
entendiendo por eso, más que el problema de la independencia de una 
literatura, la articulación dinámica de un conjunto de autores y de un 
público consumidor real que actúan dentro del funcionamiento eficaz de 
la vida nacional, con un repertorio de temas y de planteamiento que 
aseguran la continuidad regular, en una palabra, la tradición verdadera de 
una literatura.354 

 

 
 

Se Ángel Rama se mantém firme em sua irrenunciável vocação 

latinoamericanista355 ao compreender que o continente naquele momento apresentava 

novos caminhos para a literatura, em particular para a crítica literária, e justifica seu 

                                                 
352 RAMA, Ángel. Marcha, n. 998, 19 de fevereiro de 1960, p. 23. 
353 Idem.  
354 RAMA, Ángel. “La nueva crítica brasileña”, Marcha, número 998, 19 de fevereiro de 1960, p. 23. 
355 URBINA, Leandro. In: Introducción Ángel Rama y la Crítica Latinoamericana. La novela en América 
Latina Panoramas 1920 -1980 Ediciones Universidad Alberto Hurtado. Santiago de Chile. 2008. p. 11. 
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propósito levando para as páginas do semanário o autor responsável por tal novidade, o 

crítico brasileiro, da mesma forma sua balança alça movimento para a tradição. E nesse 

movimento de oscilação equilibrada, Rama, que havia concedido espaço para o “mestre” 

Zum Felde, uma de suas fontes referenciais, mostra o trabalho do crítico brasileiro.    

No entanto, Rama prossegue nesse continuado exercício dinâmico e centrado em 

seu eixo principal – as relações da obra literária com a sociedade como caminho único para 

entender a literatura –, e propõe a seu público-leitor outro texto, que entendemos como 

parte desse diálogo frente ao eixo temático “Como o crítico tratou da crítica”. Trata-se de 

“La construcción de una literatura”, texto de grandes proporções para um jornal, de teor 

bastante alentado, no qual nos deteremos por entender que há entre os três textos aqui 

mencionados uma relação de continuidade. Partimos para tal possibilidade.  

 

Dentro da proposta de seriedade, idoneidade e ética que sustenta e sustentou 

publicações jornalísticas, entre aquelas que se mantêm preocupadas e respeitosas com o 

público que as acompanha, é comum matérias panorâmicas opinativas quando o ano se 

finda, sobre determinados assuntos de relevância. Em “La construcción de una literatura” 

(30 dez. 1960), esta escolha se formalizou a partir da dupla disposição, do jornal e do 

crítico, em realizar um balanço sobre a literartura uruguaia. O texto, que toma  três páginas 

do semanário, deixa expressas as intenções daquele Rama que havia retornado ao jornal 

sob uma nova condição, pois era não apenas responsável pela editoria de Literarias, mas 

sobretudo um crítico disposto a colocar seu projeto em ação. Ou seja, abria-se para Rama, 

naquele espaço, o jornalismo, o lugar para exercitar seu pensamento crítico, a partir das 

exigências e da pressão do próprio público. E com isto, frente a um momento especial da 

publicação – o final do ano –, que permitia um texto maior e mais adensado à análise, 

publica “um longo e apaixonado programa-panorama sobre a literatura uruguaia”356, nas 

palavras de Rocca, partindo, como Rama anuncia, de três pontos, ou “três pressupostos 

críticos”. São eles: a crise em diversas esferas – política, econômica, moral e até 

institucional –, que aturdia a sociedade uruguaia; a discussão de questões culturais que de 

igual maneira estavam presentes em países desenvolvidos; e a necessidade de um olhar 

mais aprofundado – “crítico” – para a literatura nacional, por meio de seus novos autores e 

suas produções.  

                                                 
356 Literatura, cultura e sociedade na América Latina / Ángel Rama. ROCCA, Pablo (org.). Belo 
Horizonte: Editora UFMG, 2008, p. 15. 
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Ao partir para uma reflexão bastante alentada sobre a situação da literatura 

uruguaia, Rama conta com uma ferramenta novidadeira para ele, para o seu país e – por 

que não? – para a América Latina. A novidade está no fato do crítico lançar-se às reflexões 

sob a leitura de outro jovem crítico, Antonio Candido. Os estudos de Candido que ocupam 

as primeiras e fundamentais páginas de Formação da Literatura Brasileira: Momentos 

Decisivos, a respeito de sistema literário, nacionalismo artístico, fatores externos e internos 

de uma obra literária, e as relações entre público, autor e obra, somados às relações 

intrínsecas entre literatura, sociedade e história, servem de base norteadora para a análise 

que Rama faz da situação da literatura no Uruguai.  

Portanto, é sob o pensamento crítico-teórico de Candido que Rama tecerá um 

estudo crítico-panorâmico sobre a situação da literatura uruguaia naquele ano de 1960. A 

respeito desse texto, Pablo Rocca é categórico ao afirmar que: 

 

É outra peça exemplar desse entrecruzamento de lealdades simultâneas: 
ao plano cultural; à hora em que se vive; ao público do jornal que 
pressiona e exige, público esse que o crítico pretende reeducar; à 
literatura que é analisada e até mesmo se deseja dirigir.357 

 

   

As ressonâncias do pensamento crítico de Antonio Candido são reconhecíveis neste 

artigo-ensaio ou “programa-panorama”, como prefere Rocca. Foi justamente Rocca quem 

as identificou mediante análise esmiuçada do texto, da qual destacamos o seguinte trecho:  

 
 

 
Não basta haver obras literárias, boas e bem-sucedidas, para que exista 
uma literatura. Para conquistar tal denominação, as distintas obras 
literárias, bem como os movimentos estéticos, devem responder a uma 
estrutura interior harmônica, dotada de uma continuidade criadora, de um 
desejo de futuro, de uma vida real que responda a uma necessidade da 
sociedade na qual funcionam. Evidentemente que não falamos de uma 
sociedade equiparando-a à pátria; o panorama americano revela várias 
modulações literárias que respondem a regiões que superam fronteiras, e 
todo o fenômeno literário americano se sustenta sobre o afã de uma 
intercomunicação e mesmo uma homogeneização criadora.358 

 

                                                 
357 Idem, p. 15.  
358 Literatura, cultura e sociedade na América Latina / Ángel Rama. ROCCA, Pablo (org.). Belo 
Horizonte: editora UFMG, 2008, p. 16. 
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Entre os encaminhamentos que o texto nos propõe, destacamos um que nos parece 

bastante significativo em se tratando do recorte cronológico que este trabalho aporta. Ao 

lançar mão dos estudos de Antonio Candido para a análise do ano de 1960, considerado 

por Rama como um ano de compromisso e de maturidade literária entre os escritores 

uruguaios, o crítico de Marcha se diz satisfeito porque, a exemplo do que ocorrera em 

países desenvolvidos e maiores, no Uruguai foi possível identificar um movimento de 

âmbito cultural positivo, em particular na literatura, graças à maturidade de alguns 

escritores integrantes da “geração crítica”359; geração que Rama preferia denominar de 

Marcha ou de 45, da qual ele era o integrante mais jovem.  

 

Cabem aqui duas observações no tocante à “La construcción de una literatura”, um 

dos textos que integram este corpus Rama-Marcha. A primeira delas diz respeito ao fato de 

o periódico abrigar em seu caderno de Literatura um texto deste gênero, um ensaio e, como 

tal, de proporções mais nutridas quanto ao conteúdo, dialogando com questões teóricas, 

diferentemente do que um artigo jornalístico faria. Há que se notar, ser o perfil editorial de 

Marcha, publicação disposta a manter um jornalismo muito personalizado no tocante às 

questões culturais e políticas. No entender de Mabel Moraña, tal linha editorial resultou em 

um jornal capaz de representar o Uruguai e a América Latina: 

 

Un escenario de análisis, polémicas y discusiones que hacían del espacio 
cultural transnacionalizado una arena de encuentro y exploración crítico-
teórica, en la que se ensayaban ideas y se desplegaban las fuerzas que 
componían el pensamiento de vanguardia política.360  

 

 
A gênese dessa marca ensaística de Rama se mostra arraigada à própria tradição 

humanística do Uruguai, que congregou também uma formação enciclopédica promovida 

pelo país no período em que Rama gozava de sua juventude.  

                                                 
359 O conceito  “generación crítica” cunhado por Ángel Rama diz respeito a um grupo de intelectuais, entre a 
maior parte de escritores , uruguaios nascidos entre 1906 e 1930, que atuavam de forma distinta em relação a 
gerações anteriores, justamente criticando e questionando a literatura produzida no Uruguai, sob princípios 
sociais, estéticos e ideológicos. A delimitação de tal geração, segundo o próprio Rama, não obedece a normas 
rígidas de data. “Los intelectuales no aparecen todos en un mismo año como le resultaría cómodo a una teoría 
generacional mecánica, ni aparecen armados con sus ideas definitivas. Son diversas oleadas que se van 
sucediendo, lingandóse entre sí algunos más afines y variando estas afinidades en la medida de la continuidad 
creadora, la respuesta lúcida al acaecer renovado y la decantación ideológica progresiva”. RAMA, Ángel. La 
Generación crítica  1939-1969. Montevideo: Arca, 1972. p. 28 
360 MORAÑA, Mabel; MACHIN, Horacio. Marcha y America Latina. Instituto Internacional de Literatura 
Latinoamericana. Universidade de Pittsburg, 2003, p. 12. 
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 Foi este um traço tão marcante em Ángel Rama, a ponto de Antonio Candido, quando 

questionado sobre o desempenho do colega uruguaio como crítico de jornal, salientar: 

“Rama é mais ensaísta. Eu sou mais analítico”.361 Entendemos que tal afirmação de 

Candido ressalta uma das marcas mais sobresalientes do conjunto destes textos de Marcha, 

e que será encontrada em boa parte dos textos jornalísticos produzidos por Rama, e que,  

da mesma forma, se encontra presente em grande escala junto à sua obra teórica, a começar 

por La generación crítica.  Estamos nos referindo à opção do crítico uruguaio pelo ensaio. 

Esta forma de escrita que nas palavras de Adorno “procede, por assim dizer, 

metodicamente sem método”. 362 O que permitia a Rama organizar o pensamento em 

recuos e avanços, sem contudo, mostrar suas ideias em uma única direção, e sim, em um 

“movimento contínuo de operações; em que os movimentos se entrelaçam como num 

tapete”.363 

Essa formação humanística do crítico uruguaio pode tê-lo auxiliado em sua maneira 

de atuar de forma interdisciplinar. No entanto, conforme nos aponta Mabel Moraña, Ángel 

Rama mantinha em seu discurso crítico o resultado de uma equação bastante 

personalizada:  

 

El trabajo interdisciplinario de Rama no es una aplicación mecánica de la 
relación cultura y sociedad sino que crea un método y una serie de 
categorías que, como dice Hugo [Achugar], se exportan de la crítica 
literaria hacia el discurso político, cultural, estudia la relación de lo 
urbano con el poder, la cultura con las instituciones, trabaja campos 
culturales. Es innovador y provocador. El suyo es un pensamiento muy 
intuitivo y polémico, cosa que le reconocen sus críticos más acerbos. 364 

 

A segunda observação se refere a mais uma destas qualidades que compunham o 

caráter multifacetário do crítico Ángel Rama: sua capacidade de pensar 

“panoramicamente” e, nesse sentido, de imprimir tal estilo a seu discurso. Capacidade que 

recebeu o endosso de Mabel Moraña ao reafirmar que: “Rama es, además, un virtuoso del 

subgénero de los panoramas. Tuvo esa capacidad para ver la totalidad y poder distinguir 

                                                 
361 Professor Antonio Candido, durante entrevista com a autora, em julho de 2009. 
362 ADORNO, Theodor, W. Notas de Literatura I. trad. e apresent.  Jorge de Almeida. São Paulo: Duas 
Cidades. Editora 34, p.30. 
363 Idem. p.30 
364 MORAÑA, Mabel. Durante debate promovido pelo jornal Brecha, quando de uma homenagem do jornal 
em razão dos 25 anos da morte de Rama, em 2008. Este debate foi publicado posteriormente sob o título 
“Ángel Rama: a 25 años de su muerte. Para pensarnos mejor”, que leva a assinatura de Ana Inés Larre 
Borges (Brecha). Disponível em: http://piensamaquina.blogspot.com/ Acesso em: 28 fev. 2011. 
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temas, núcleos, direcciones, transgresiones. Él podía organizar el funcionamiento cultural 

de una manera muy orgánica”.365 

 

 

4.7. Espaço para os escritores nacionais: aos que estão chegando e aos já 

consagrados.  Narrativa, poesia, e ensaio.  

 

Neste conjunto de textos, identificamos a dedicação do crítico uruguaio aos autores 

nacionais. Entre as razões que nos levaram a reconhecer tal incidência estava a 

determinação de Rama em constituir um panorama da literatura uruguaia, diante de uma 

perspectiva cultural latino-americanista. A partir desse período, Rama se voltou para o 

exercício contínuo de reinterpretar a cultura, o que se consagrou como um dos pilares de 

seu projeto crítico. “Rama nos ha permitido apreciar de modo diferente, original, nuevo, el 

continente que habitamos y la cultura de que formamos parte”, endossam as palavras de 

Jorge Ruffinelli.366 Essa disposição de Rama contemplou autores já consagrados – os 

representantes do cânone nacional – e jovens estreantes.  

Entre romancistas, poetas, críticos e ensaístas uruguaios, estiveram contemplados 

nas páginas de Marcha no período deste recorte: Felisberto Hernández, Enrique Amorim, 

Mario Benedetti, Alberto Zum Felde, Juan Carlos Onetti, Clara Silva, Francisco Espínola, 

Armonía Somers, Juan Cunha, Sarandy Cabrera, Susana Soca, Ricardo Paseyro, Orfila 

Bardesio, Carlos Brandy, Oswaldo Rodriguez Aído, Carlos Droguett, Jules Supervielle, 

Ofelia Machado Bonet, José Pedro Bellán, Puche, entre outros.  

 

4.8 Narrativa 

 
Ao optarmos por “Enrique Amorim: un creador infatigable” (5 ago.1960), 

entendemos que o escritor, uma das figuras exponenciais da literatura uruguaia, de pronto 

teria espaço garantido em Literarias. A abundante produção de Amorim, que reuniu cerca 

                                                 
365 Mabel Moraña, durante debate promovido pelo jornal Brecha, quando de uma homenagem do jornal em 
razão dos 25 anos da morte de Rama, em 2008. Este debate foi publicado posteriormente sob o título “Ángel 
Rama: a 25 años de su muerte. Para pensarnos mejor”, que leva a assinatura de Ana Inés Larre Borges 
(Brecha). Disponível em: http://piensamaquina.blogspot.com/ Acesso em: 28 fev. 2011. 
366 RUFFINELLI, Jorge. “La Carrera del crítico de fondo”. Texto Crítico, enero-agosto 1985, nos. 31-32, p. 
6, Centro de Investigaciones Lingüístico-Literarias. Universidad Veracruzana. Disponível em: < 
http://cdigital.uv.mx/>. Acesso em: 8 abr. de 2011. 
366 Idem. 
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de quarenta títulos, entre romances, versos, peças de teatro e roteiros de cinema, 

confirmaria tal propósito. Porém, é possível reconhecer, nas afirmações iniciais do artigo – 

de homenagem póstuma a Amorim (1900-1960), que falecera por aqueles dias –, marcas 

peculiares que justificavam tal declaração de Rama: “Quizás lo más que admiraba en 

Enrique Amorim fuera su nervioso, desorbitado fervor por la cultura viva de donde le 

venía la curiosidad inquieta, por todo, su vocación peleadora”.367 As obras mais populares 

de Amorim, marcadamente centradas no universo rural, os romances La carreta, El 

Caballo y su sombra, La desembocadura e Corral abierto, constam como as mais 

representativas da literatura rioplatense do século XX.  

Eduardo Galeano, em longo verbete do Nuevo Diccionario de Literatura 

Uruguaya368, ao repassar o agitado percurso pessoal de Amorim, nos assegura a 

convivência dele com García Lorca, Horácio Quiroga, Borges e Candido Portinari em sua 

residência, batizada singularmente de Las Nubes, na cidade natal de Salto. Ali o poeta 

hospedou intelectuais envolvidos com as causas socialistas, em particular os ligados ao 

Partido Comunista.  

Embora tenha sido um autor popular, Amorim, nesse começo da década de 60, 

dividia a atenção do público leitor com novos escritores e talvez tivesse perdido o lugar de 

protagonista de outros tempos. Na variedade de seu trabalho, consta que deixou algumas 

obras não muito apuradas, o que, somado às temáticas comuns, como a prostituição no 

meio rural, talvez tenha causado discrepância entre a crítica. E Rama não desviou dessas 

diferenças; ao contrário, encarou-as, como mostram algumas das cartas trocadas entre o 

crítico e Amorim.  

No entanto, o momento era outro. E há que se considerar o contexto emocional em 

que se encontrava o crítico uruguaio. Tal fato deve ter endossado o resgate da figura do 

escritor junto ao público. Rama destaca a importância de Amorim no cenário nacional, 

insistindo em uma das características marcantes do escritor, a de literato comprometido: 

“Trabajador encarnizado (...), un creyente fervoroso en  la literatura y el arte, un hombre 

afanoso por el mejor destino de su patria cultural”. 

 Ao enfatizar tal traço da personalidade de Amorim, Rama repassa ao leitor as 

tarefas nas quais o escritor estivera envolvido nos últimos tempos: 

 
                                                 
367 RAMA, Ángel. Marcha, 1020, agosto, 1960, p. 23.  
368 Nuevo Diccionario de Literatura Uruguaya, Montevideo. Alberto Oreggioni. Ediciones de la Banda 
Oriental 2001, p. 38. 
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Había terminado la corrección de los poemas de su libro Mi patria : ya 
había dado la orden de publicación para sus páginas en prosa Los 
pájaros y los hombres: codiciaba un ejemplar de la traducción francesa 
de La Carreta que acabara de aparecer en la colección de Gallimard 
dirigida por Caillois en traducción de Francis de Moimandre; preparaba 
una colección de cuentos  para los “Cuadernos del Instituto Amigos del 
Libro Argentino” que los anunciaba bajo el título Temas de Amor [...] 
cuando yo irrumpí en ese más que nefelibata, ardiente laboratorio de “Las 
Nubes”, pidiendole una novela corta para una colección de letras 
uruguayas que venía preparando. […] Pero, sin lugar  a dudas, su ultimo 
quehacer fue la poesía: el poema a Fidel Castro, leído en el acto público 
programado para recibir al embajador de Cuba y que se llevó a cabo, 
igualmente sin la presencia del embajador, Las tres gracias.369 

 

Afora esta recuperação da trajetória de Amorim, há no texto um elemento de 

relevo, que é a proximidade de Rama com o escritor, apresentada na passagem em que o 

crítico responde: “caso ninguém soubesse, o título do último romance de Amorim é Eva 

Burgos”. A afirmação revela ser Rama quem soube em primeira mão o título do livro de 

Amorim. E aí encontramos dois motivos para a exclusividade: primeiro, Rama e Amorim 

eram muito próximos; segundo, Amorim, a exemplo de outras dezenas de escritores 

uruguaios, respondeu uma enquete promovida por Rama com o intuito de saber o que liam, 

como liam e o que estavam escrevendo. Ao relatar que “Amorim la escribió [a novela, o 

romance] respondiendo entusiastamente a mi premioso requerimiento”, Rama nos 

evidencia esse grau de proximidade com o escritor.   

Enrique Amorim, que, sob o olhar de Galeano, “soube colocar em tensão as cordas 

da realidade arrancando-lhes sons – suavemente poéticos ou em algumas ocasiões ásperos, 

e às vezes desesperados” 370, na visão de um Rama incisivo, mas igualmente tocado pela 

perda do escritor amigo, teve outras observações, de ordem menos teóricas, mais próximas 

ao universo da humanização:  

 

[...] Vaya dicho esto como testimonio, tan necesario, de que Amorim tuvo 
raíces profundas en su comarca y si le ‘dolía su país’ en el sentido de 
Unamuno –, también le dolía el pequeño mundo provinciano de su ciudad 
natal para la cual su vida diaria, sus ruedas de amigos, sus discusiones, 
han sido un fermento constante, un impulso siempre apasionado y sincero 
de progreso. 
[…] No es posible, en medio del desorden de la emoción y del dolor, dar 
una imagen exacta del escritor y del hombre. […] Quede lo dicho como 
una convicción arraigada de que en ese entonces Enrique Amorim 

                                                 
369 RAMA, Ángel. Marcha, n.1020, 5 de agosto de 1960, p. 23. 
370 Nuevo Diccionario de Literatura Uruguaya, Montevideo. Alberto Oreggioni. Ediciones de la Banda 
Oriental, 2001, p. 38. 
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ocupará sin esfuerzo en lugar que le corresponde entre los grandes 
narradores de esta tierra … y claro está – junto a al hermano Quiroga, 
forjado como de la sustancia de este cielo de Salto que es anticipo de la 
Eternidad.371 

 

Nesta homenagem a Amorim nos chama a atenção o emprego da palavra comarca, 

conceito que Rama viria a consolidar alguns anos depois, e que integraria seus estudos 

teóricos. Segundo a professora Sandra Vasconcelos, comarca é “um território que 

compreende vários povoados que guardam entre si certa identificação cultural”.372  

Este conceito, presente nos estudos futuros do crítico, nos parece utilizado aqui em 

atendimento à ideia de que se tratava não somente de uma extensão territorial, mas de um 

conjunto de territórios – afetivos, culturais – que compunham esse universo de Amorim; 

um autor que se ateve a temáticas rurais, mas que convivia com intelectuais e pensamentos 

de seu tempo. Haja vista que boa parte de suas incursões culturais aconteceu entre Buenos 

Aires, a Europa e a América. Portanto, não soariam destoantes as palavras que Rama 

dedica a Amorim em La generación crítica: “En la línea de los escritores sociales. 

Mientras Amorim se extravía en una narrativa de agitación social”.373  

 

4.9 Poesia  

 

Ángel Rama deu prosseguimento a seu programa de ação, o que ia ao encontro dos 

propósitos editoriais de Carlos Quijano, diretor de Marcha, no sentido de contemplar uma 

seleção de escritores e de obras uruguaias. Dessa forma, ao ampliar a ideia de ser latino-

americano, não somente divulgando mas sobretudo refletindo sobre suas obras literárias, o 

crítico uruguaio não deixou os poetas nacionais fora do semanário neste ano de 1960. 

Assim, em “Poesia uruguaya 1959” (19. dez. 1960), sob a condição de recapitular o que de 

melhor havia sido publicado no ano anterior em matéria de lírica, o crítico reuniu no artigo 

seis poetas: Juan Cunha, Sarandy Cabrera, Susana Soca, Ricardo Paseyro, Orfila Bardesio 

e Carlos Brandy.  

Quando avisa que estes seis escritores “no son las unicas voces, pero son de las que 

importan, incluso en la disparid que representan”, Rama, de certa maneira, lança mão de 

                                                 
371 RAMA, Ángel. Marcha, 1020, agosto, 1960, p. 23. 
372 Ángel Rama: Literatura e Cultura na América Latina. AGUIAR, Flávio; VASCONCELOS, Sandra 
Guardini T. (Orgs.). São Paulo: EdUSP, 2001, p. 49.  
373 RAMA, Ángel. La generación crítica, Montevideo: Arca Editorial, 1972,  p. 234. 
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seu critério de escolha para tal antologia, tanto que segue o texto com um endosso para a 

diversidade do grupo:  

 

Pertenecen a integrantes de distintas promociones, abren caminos 
alejados entre si, vuelven a testimoniar esta sorprendente y alarmante 
labilidad de nuestras letras donde se cruzan tantas influencias y donde no 
se distingue una efectiva continuidad creadora del país, una voz 
característica. Pero hay aquí una riqueza de invención y, sobre todo una 
búsqueda de la esencialidad lírica, sobre la cual deberá contarse 
siempre.374 

 
 

Ao compor esta pequena antologia e reapresentar os escritores agora 

conjuntamente, Rama revitaliza a discussão sobre uma questão pontual: a leitura de poesia. 

Paradoxalmente, o público de seu país, que manteve laços tradicionais com a lírica de 

língua espanhola e que por isso mesmo foi leitor assíduo de poesia, apresentava-se, 

naquele momento, distanciado dos livros de versos. Rama nos revela tal constatação com 

uma frase, no mínimo, provocativa: “Si la poesía no tiene compradores, tiene lectores”. A 

provocação se ancora em outra interrogativa, ¿Rebote de una crisis editorial que solo 

consiente plaquettes?, que nos ratifica a intenção do crítico em questionar as razões que 

andavam afastando o leitor uruguaio senão das obras poéticas, pelo menos de seus livros.   

Imbuído de sua militância perene, Rama, nesta pequena apresentação dos poetas e 

suas similaridades, questiona um problema do qual é bastante conhecedor: leitura versus 

distribuição e vendas de livros. Aqui ele se pronuncia no papel de intelectual acima de tudo 

comprometido com a urgência de seu tempo, como aponta Edward Said375, ao lançar 

questionamentos sobre um dos problemas culturais emergentes do país naquele momento, 

a ausência de ações democráticas na distribuição e venda de livros. E nos deixa a discussão 

sobre o tema com outras doses de provocações, como podemos acompanhar neste trecho: 

 

[la poesía] Distrae menos que una novela; compromete más y habla más 
hondo, por lo mismo que es más esquivo al engaño. En un mundo, 
apresurado y pasatista, conserva un afán de permanencia y de eso habla el 
hombre.Y en él todo lo que no es verdad, se envejece y muere 
vertiginosamente.376 

 
 

                                                 
374 RAMA, Ángel. Marcha, n. 998, 19 de fevereiro de 1960, p. 23. 
375 SAID, Edward W. Representaciones del intelectual. Trad. De Isidro Arias. Barcelona: Paidós, 1996, 
p.38.  
376 Idem, Ibidem. 
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Após promover tais questionamentos, Rama prossegue com outra questão, que viria 

a se constituir a partir deste momento em uma de suas preocupações primeiras: a formação 

de um público-leitor; questão recorrente na temática deste conjunto de textos de Literarias.  

Passada a apresentação, o crítico retorna aos escritores e, num movimento de close 

reading, esmiúça cada uma de suas obras. É então que se mostra um fervoroso guardião da 

lírica, ao justificar que num mundo apressado e fugaz é premente a necessidade de 

preservação desse gênero literário.  

Para Juan Cunha (1910-1985) – poeta responsável por conseguir novos anunciantes 

para o semanário Marcha, e dono de uma personalidade que, entre outros traços, permitia a 

edição artesanal de seus livros, presenteando os amigos mediante um processo de escolha, 

ao qual ele chamava de “exercícios de critério” –, Rama deixou o diagnóstico de poeta 

nacional, segundo as razões que nos detalha Carina Blixen:  

 

Ángel Rama pensó en Cunha como un ejemplo de ‘poeta nacional’ 
porque reconoció lo fundamental de su invención idiomática que integra 
la música, el ritmo, las expresiones del habla popular y las raíces castizas 
de la lengua a una estética del cambio. La expresión suena tan 
grandilocuente para alguien que lo fue tan poco, como justa para medir su 
proeza literaria.377 

 

Ao se debruçar sobre La sortija del olvido, livro de Cunha publicado em 1959, 

Rama afirma que os treze sonetos – “distraídos e displicentes” – podem ser lidos como  os 

melhores da literatura uruguaia. Entrecruzadas com essa observação, aparecem outras, 

agora fincadas em um caráter mais sociológico, como nos mostram os seguintes trechos: 

 

[…] En ese aspecto podría agregarse que el tacto sutil de Cunha, su 
musicalidad, su modo atemperado de encarar los temas más dramáticos, y 
sonreír tiernamente ante los hombres y ante sí mismo, caracterizan más 
que una sociedad, una gran época espiritual de nuestro país que está 
siendo comida desde hace años por ardores y violencias que atestiguan 
otro tiempo. Pero se subraya bastante, una verdad ascendida a esa precisa, 
dura, intocable categoría de arte.378 
 
[…] El hecho de que dejara de publicarse a sí mismo, coincidió con la 
dictadura militar y el arrasamiento cultural inmediato que ella provocó. 
Cunha siguió escribiendo, acumulando libros, negándose a hacer una 

                                                 
377BLIXEN, Carina. “Juan Cunha Destino: poeta.” Espacio Latino. Disponível em http://letras-
uruguay.espaciolatino.com/cunha/destino.htm. Acesso em: 11 maio 2010. 
378 RAMA, Ángel. Marcha, n. 998, 19 de fevereiro de 1960, p. 23. 
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antología de su obra cuando editores amigos se lo ofrecieron, y quedó 
escondido.379 

 

Estes dois trechos ilustram o que compõe esse exercício particular de Rama, ou, em 

outras palavras, o seu método de analisar a obra literária: ele estabelece um vínculo entre a 

história, a realidade presente e a expressão artística.  

 

Para Susana Soca, poeta que viveu boa parte da vida entre Montevidéu e Paris, 

rodeada de escritores e artistas europeus, e criadora da revista Entregas de La Licorne, o 

crítico uruguaio, antes de partir para os comentários positivos e elogiosos ao livro En un 

país de la memoria, faz uma advertência. Ciente de que a crítica tem entre suas obrigações 

a mediação junto ao público no sentido de educá-lo, formá-lo e informá-lo, Rama não 

rodeia em alertar que a morte – em um acidente aéreo – de Soca não deveria interferir na 

leitura, na compra e tampouco na recepção deste que foi o primeiro livro da escritora. Esse 

livro, segundo a poetisa Ida Vitale, primeira esposa de Rama, reuniu uma antologia 

“arbitrariamente escolhida”. Inferências que podem ser confirmadas neste trecho: 

[…] Las altas calidades intelectuales de Susana Soca, su lamentada y 
trágica muerte, la devoción justísima de los amigos han rodeado la 
aparición de este libro de un estruendo admirativo, emocional, confuso y 
hasta oficial, donde la mera exegesis crítica parece fuera de sitio. Todo 
eso pertenece a una hojarasca que creo daña a un creador: parece ser 
lanzado al mercado como un producto de  lujo de una manera que 
seguramente no había conformada a Susana Soca.380 
 

 

A advertência de Rama sobre o equívoco de foco reivindica que o crítico deve 

distanciar-se dos assuntos pessoais do escritor. Mais do que tudo, a Rama interessava a 

obra e não os autores. É o que nos adverte Lozano no prólogo de Crítica literaria y utopía 

en América Latina381, quando assegura que Rama sempre ia além, pois a leitura das obras 

em si mesmas não lhe era suficiente. “Le interesaba el corpus, el proceso de formación de 

un autor: las leía todas”382, insiste Lozano ao tecer um perfil do crítico uruguaio 

ressaltando sua maneira ímpar de se ater às relações obra-autor. São palavras do próprio 

Rama as que expressam esse seu procedimento: 

 

                                                 
379 Idem. 
380 RAMA, Ángel. Marcha, 998, 19 de fevereiro de 1960, p. 23.  
381 RAMA, Ángel. La novela latino-americana 1920-1950, p. 12, apud SANCHEZ LOZANO, p. xxii. 
382 LOZANO, Carlos Sánchez, p.xxii. Idem. 
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Si nunca he podido soportar la vanidad difundida entre quienes son meros 
aprendices, es porque nunca me han interesado los autores, sus pequeñas 
historias y sus gloriolas efímeras, que oscurecen su yo profundo, sino la 
belleza, la verdad, el placer de las obras de arte, como si no tuvieran 
autor, como si fueran escritas por la Historia, o la Sociedad, o Dios, por 
todas las mayúsculas ignotas, y quedaran para nuestro esplendoroso 
regocijo escritas en  la eternidad.383 

 

 

Ao seguir esmiuçando o livro de Soca, En un país de la memoria (1959), incluído 

na coletânea por apresentar, segundo o crítico, qualidades relevantes a toda obra poética, 

como a “essencialidade lírica”, Rama destaca na autora um traço singular: “Pensamos que 

donde está el mejor don creador de Susana Soca es en el poema en prosa, donde ella 

reconvierte una herencia superrealista en una dimensión mágica de la experiencia 

inmediata, domina los ritmos con soltura”. E nesta sequência de observações analíticas, o 

uruguaio se refere ao escritor francês Marcel Proust: 

 

Un poco a la manera de Marcel [Proust] luego de probar la magdalena 
embebida en té, pero retaceando con las connotaciones reales, aludiendo 
con un pudor que les cubre de niebla, dejándolas decididamente en la 
sombra privativa, para usar en cambio los símbolos más generales.384 

 
 

Acrescentamos esta passagem mais este trecho, “La poesía opera aquí como una 

mancha de aceite que contamina lentamente, con capas sucesivas que acrecientan un centro 

único de fluencia”.385  

O destaque para esses dois recortes nos dá um pequeno exemplo da manifestação 

de Ángel Rama escritor. É em momentos como esses que reconhecemos a expressão da 

escritura do crítico, segundo o conceito de Todorov.386 De certa forma, essa escritura se 

camufla no teor do tema aqui abordado, a questão poética, e traz à tona o fator norteador a 

que se refere Perrone-Moisés quando afirma que o escritor-crítico vai “lapidando sua 

própria escrita, norteando-a para o presente e para o futuro”.387 

 

                                                 
383 RAMA, Ángel. Marcha, 998, 19 de fevereiro de 1960, p. 23. 
384 Idem,  p. 23. 
385 Idem. p. 23. 
386 TODOROV, Tzvetan. Crítica de la crítica. Barcelona: Paidós, 2005, p. 9. Cito integral: “Me interrogaré, 
esta vez, no sobre la crítica practicada por escritores sino aquella que se convierte en una forma de literatura 
o, como se dice hoy en día con una palabra que no tiene sentido de haber sido usada, de escritura; o en la 
cual, en todo caso, el aspecto literario adquiere una nueva pertinencia”. 
387 PERRONE-MOISÉS, Leyla. Altas literaturas. São Paulo: Companhia das Letras, 1998, p.44. 
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Ao tratarmos aqui de uma destas marcas que perpassam a obra do crítico, sua 

escritura, nos detivemos em sua multifacetada formação. Pois Ángel Rama acumulava, 

entre outras atividades, a de escritor, e até o ano a que nos referimos para a compoisção 

deste corpus, 1960, ele prosseguia produzindo obras para teatro, afora as obras de ficção 

que a esta altura já havia publicado. Portanto, a partir deste pequeno segmento – entre 

outros tantos neste conjunto –, podemos entender uma interface com o que Todorov afirma 

ser pertinente ao crítico literário, “uma forma de escritura na qual o aspecto literário 

adquire uma nova pertinência”388, e pensamos que sim, o crítico uruguaio converteu sua 

escritura em uma forma de literatura.   

 

Quando se dirige a uma das menos conhecidas do grupo, a poetisa da Geração de 

45, Orfila Bardesio (1922-2009), autora da trilogia Uno, Rama admite que o trabalho dela 

com as palavras não resultara positivamente, mesmo que em seus poemas se pudesse ler 

algo de Jules Superville, Baudelaire e Concepción Silva. Estaria na temática religiosa 

católica presente nos poemas de Orfila, no entender do crítico, outra colaboração negativa 

para o resultado de seus versos. O que nas palavras de Rama apontava “um caminho 

inverso daqueles poetas que buscavam poesia no cotidiano”.  

Como se nota, Rama prossegue seu diagnóstico literário, mediante um olhar 

observador colado na obra, lançando mão do recurso do close reading389, e chega a um 

parecer final sem se desviar de imprimir o seu gosto: “Pero su funcionamiento simbólico, 

que el poeta decreta de modo personal y arbitrario, casi cabalístico, junto a su modo de 

retorcer las imágenes engranándolas dificultosamente, hacen que el poema quede 

dominado por un palabreo sin emoción”.390  

Para a antologia de Sarandy Cabrera, Poso’60, que reúne a produção dos últimos 

dez anos, Rama explicita a predileção por versos de outra época do escritor, quando era um 

jovem estreante na literatura. Rama recorre ao poeta chileno César Vallejo, para tratar de 

compreender a “certa concretude” da poesia de Cabrera. Diz o crítico: 

 

                                                 
388 TODOROV, Tzvetan. Crítica de la crítica. Barcelona: Paidós, 2005, p. 55.   
389 Close reading: técnica criada nos Estados Unidos na década de 30 que se concentra em uma leitura colada 
no texto, utilizada pelo New Criticism. 
390 RAMA, Ángel. Marcha, n.998, 19 de fevereiro de 1960, p. 23. 
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Hay en S. Cabrera una fijación lenta sobre lo concreto en que resuena el 
Vallejo más cargado de materia, y que lo lleva a demorarse en el 
laberinto que tienden esos objetos a los que se adhiere la vida común. 391 

 

Neste mesmo trecho, o uruguaio busca cotejamentos com a poesia do chileno Pablo 

Neruda. E encontra no desapego e distanciamento de Cabrera motivos para que seus versos 

se apresentem sob certa “leveza”. Este comentário de Rama não poderia passar 

despercebido pois, a nosso ver, traz uma carga mais inclinada para uma questão pessoal do 

que propriamente de observação literária, já que as relações poéticas e pessoais entre Rama 

e Pablo Neruda não se mantiveram dentro de condições amistosas. Ponto no qual nos 

deteremos ao abordar a questão “Rama, um polemista”.  

    

4. 10 Ensaio  

 

Juntamente com os escritores que integravam as novas gerações, os escritores 

nacionais que se constituíam em cânones ganharam do crítico a mesma atenção e espaço. 

Frente ao seu projeto intelectual de dar ênfase à questão latino-americanista, e, por 

conseguinte, analisar suas expressões artísticas, como as literaturas, Rama levou para as 

páginas de Literarias obras ensaísticas. Entre os autores deste gênero tão prezado por ele, 

estava Mario Benedetti. “El escritor y su país” (16 dez. 1960), referência ao recém lançado 

livro de ensaios, El país de la cola de paja, empresta título ao texto que ocupa uma página 

inteira. Ilustrado com um pequeno retrato de Benedetti, de traços mais próximos à 

caricatura, o texto mostra já no parágrafo inicial ser Rama reconhecedor que o colega 

escritor é um interessado convicto por assuntos do país. Justificativa de o tema central do 

livro, a inconformidade com a situação do Uruguai naquele momento, que, sob o olhar de 

Benedetti, enfrentava, sobretudo, uma crise de ordem moral e ética.  

Também de saída, Rama alerta que o autor, seu colega de ofício e de redação – 

Benedetti integrou a equipe de Marcha como editor nos anos da gestão de Rodríguez 

Monegal –, estava ali no papel de escritor e não de especialista. Portanto, não lhe caberia o 

papel de crítico, postura que Benedetti assume e declara nas primeiras páginas do livro. Tal 

condição já antecipa o que é a obra: um conjunto de registros das impressões e reflexões do 

cidadão Benedetti frente ao complexo momento político-social por que passava o Uruguai.  

                                                 
391 Idem. p. 23. 
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A primeira reação de Rama para com o Benedetti é de consentimento – e de 

aplauso –, já que o livro, na visão do crítico de Literarias, consolidou-se em um ato de 

coragem: “Una jugada muy criolla de las que en el estadio arrancaría una ovación”. Rama 

se entusiasma ao prosseguir:  

 

Hacer que esos lugares comunes salgan de la impunidad o del desafuero 
verbal, de algunas páginas editoriales, asuman un copyright y se ofrezcan 
a sus creyentes con el traje de vestir que prestan linotipia, plana y 
encuadernación, me parece un bueno ejemplo de coraje y picardía.392 

 

A partir desse momento, até o final do texto, há, da parte do crítico, uma tomada de 

posição, e por isso expressa suas reflexões a partir de um olhar em que mantém toda a 

atenção “aos contatos sociais e humanos que a literatura estabelece”, como acentuou Jorge 

Ruffinelli.393 Há, portanto, o pronunciamento do intelectual, que neste momento ganha 

relevo. Intelectual que alinha sua voz às denúncias dos desajustes de uma sociedade 

impregnada; doente de uma enfermidade baseada na corrupção, nas diferenças de classes e 

em uma linha política viciada, como se encontrava a sociedade uruguaia naquele período, 

conforme observa Benedetti. 

Para tanto, Rama busca o viés da crítica não impressionista. Pois é como crítica 

impressionista que classifica o livro de Benedetti, ao afirmar que a obra “acumula anécdota 

e impresiones pero no las estructura”. Embora tenha momentos de defesa declarada à obra, 

ao avaliá-la como “fervoroso [e] escrito con íntimo dolor y rebeldía, con un afán sano, con 

ingenuidad y superficialidad”, o crítico uruguaio, da mesma forma, ataca o trabalho de 

Benedetti. O ataque de Rama é munido de argumentos que insistem em confirmar ser 

equivocado o caminho escolhido por Benedetti para justificar a crise uruguaia. Crise 

resultante do comportamento doentio do uruguaio, que se comporta com covardia, pois se 

vê vitimado pela síndrome de “cola de paja” / ‘rabo de palha’, alusão à expressão popular 

que reproduz a ideia de peso na consciência ou arrependimento por causa da omissão 

frente a determinadas situações emergentes. Reproduzimos a argumentação do crítico nos 

seguintes trechos:  

 

                                                 
392 RAMA, Ángel. Marcha, n. 1039, 16 diciembre de 1960, p.21.  
393 RUFFINELLI, Jorge. “La carrera del crítico de fondo”. Texto Crítico. Centro de Investigaciones 
Lingüístico-Literarias. Universidad Veracruzana. Agosto, 1985, nos. 31-32, p. 5. Disponível em: 
 < http://cdigital.uv.mx/handle/ >. Acesso em: 2 nov. 2010. 
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Se queda en la cascarocrítica, no parece entender cuál es el fenómeno 
jurídico de la democracía, y sobre todo, desatiende la realidad social y 
económica de nuestro país, para centrarse en una visión de indivíduos y 
de temas morales, que no son sino consecuencias del agotamiento de una 
estructura del país.394 
 
[…]Es decir, deriva por lo pintoresco y lo indignantes, apunta a los 
granos y a los llagos del rostro; no diagnostica la enfermedad de la cual 
son manifestación.395 

 
 

Nesses trechos fica evidente a construção de um movimento de imbricamento da 

obra literária e de suas conexões com a sociedade, o que resulta em um exercício crítico 

centrado no papel do escritor como um intelectual de seu tempo. Escritor que, nas palavras 

de Said, é também um intelectual público e, como tal, “es un individuo dotado de la 

facultad de representar, encarnar y articular un mensaje, una visión, una actitud, filosofía u 

opinión para y en favor de un público”.396 

 

Outra de nossas percepções está no questionamento de Rama junto ao escritor-

crítico, como o é Benedetti nesse momento, insuflado por ventos emergentes da Revolução 

cubana. Na visão de Rama, expressa em outro texto deste corpus, tratava-se de um fato 

histórico, político e social: “sería miopia ignorar la repercusión de tales hechos en el 

mundo del espíritu [...] que ha puesto en América toda un ascua renovadora”.397 A mesma 

constatação sobre a aderência à Revolução cubana Rama nos dá neste texto sobre o livro 

de Benedetti: 

   

Por un lado está aquí afirmada con decisión la revolución cubana y toda 
la lucha americana contra las dictaduras y la explotación: está denunciada 
la política de sujeción al capitalismo internacional; está desacreditada la 
política de prescindencia y de impasibilidad ante los problemas del 
país.398 

 

É a partir desse “encantamento” com a Revolução cubana que Benedetti afirma ter 

ajustado suas lentes, e melhor se posicionado na identificação dos problemas de seu país 

para escrever a obra. Dados que Benedetti já deixa no prólogo de seu livro, El país con la 

cola de paja, o primeiro do autor neste gênero até aquele ano. Pois Benedetti já se havia 

                                                 
394 RAMA, Ángel. Marcha, n.1039, 16 dic. de 1960, p. 23. 
395 Idem. p.23. 
396 SAID, Edward. Representaciones del intelectual. Madrid: Paidós, 2002, p.30 
397 RAMA, Ángel. “La construcción de una literatura”, Marcha  n.1040. 26 dec. de 1960, pp.24-26. 
398 RAMA, Ángel. Marcha , n.1039, 16 dic. de 1960, p.23. 
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configurado como autor popular, consequência, entre outras, do êxito de Poemas de la 

oficina (poesia, 1956) e Montevideanos (contos, 1959), isso sem contar Marcel Proust y 

otros ensayos (ensaios, 1951).   

Por se tratar de um tempo em que o clima político impactou diretamente sobre as 

letras, ideologizando o campo literário, como nos aponta Saúl Sosnowski,399 Rama 

também se posiciona claramente e nos apresenta uma reflexão bem inclinada para as 

questões de ordem sociológica. Isso justifica suas intervenções, quase panfletárias, sobre o 

desempenho de Benedetti, como as que aparecem neste segmento:  

  

El ataque del libro va dirigido contra esa clase media que ha entrado en 
una parálisis creadora, luego del esplendor de los treinta  largos primeros 
años del siglo, carece de concepciones nuevas y enérgicas para enfrentar 
la hora, ve en el Estado un mal padre, responsable de sus males y ansía 
quienes imponga un orden, administrativo, decente e higienizado, aun a 
coste de derechos y libertades.400 

 

No entanto, as contundentes reivindicações de Rama, na função de intelectual 

comprometido, militante e envolvido, não param por aí, passam pelas esferas da política 

pública uruguaia junto à cultura e educação, e seguem pelas diferenças políticas de 

esquerda e de direita que antagonizaram crises políticas no Uruguai.  

Declarada sua discordância frente à tese de El país con la cola de paja, o crítico 

não deixa de reconhecer algo de comprometido na atitude de denúncia de Benedetti, assim 

retomada por Rama neste trecho:   

 

Aquí se nos muestran las mejores condiciones del hombre y el escritor, 
cuyo libro consideramos su pasión central y viva, la que  provee el tono 
ácido de sus relatos y el esguince irónico de sus humoradas, esa ascua 
escondida bajo cenizas que calienta su “cosmovisión” y que permite que 
este libro dé testimonio puntual, veraz, de Mario Benedetti, si no lo da 
enero del país.401 

 

 

Vale assinalar que a via escolhida por Rama, para as reflexões sobre a obra de 

Benedetti, nos leva a pensar que o crítico uruguaio abstraiu de qualquer referência ou 

                                                 
399 PIZARRO, Ana. (org.) América Latina Palavra, Literatura e Cultura . V. 3. Vanguarda e 
Modernidade. São Paulo: Memorial da América Latina. Editora da Unicamp. SOSNOWSKI, Saúl. “La 
‘nueva’  novela hispanoamericana”. p.395. 
400 RAMA, Ángel. Marcha n.1039, 16 dic. de 1960, p.23. 
401 Idem. 
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episódio no campo pessoal registrado entre ambos. Com isso, entendemos que não foram 

motivos de um passado comum na redação do semanário Marcha, e posteriormente nos 

episódios referentes às questões cubanas, como foram os desdobramentos do caso Padilla, 

que levaram Rama à escolha de tal caminho. 

Nunca se fez alarido, tampouco omissão a respeito das diferenças entre Rama e 

Benedetti. Tais diferenças foram relembradas muitas décadas depois, quando tivemos 

oportunidade de perguntar a Mario Benedetti como havia sido sua relação com o crítico. O 

escritor prontamente nos respondeu: 

 

Con Ángel tenía una buena relación, que no siempre  
coincidían pero que las diferencias se trataban en un tono amistoso. Su  
actuación como periodista en Marcha abarcó sobre todo la crítica literaria 
y el análisis político. La crítica literaria en los periódicos es importante 
siempre que se realice con honestidad y buena información. Como lector 
de Rama dice que uno se encuentra con un crítico sagaz y agudo.402 

 
 

Acrescentamos que Benedetti já havia se pronunciado, de modo carinhoso e 

elegante, quando assinara um dos textos em homenagem póstuma ao crítico recentemente 

falecido. “Hace más de 40 años que conozco y leo a Ángel Rama (...) ya que Ángel y yo 

nunca pertenecimos al mismo grupo literario; por el contrario, más de una vez estuvimos 

en arduas polémicas”.403 

  
 

4.11 O olhar para os escritores estrangeiros. Tradição e modernidade 

 

Um dos temas que ocupava as prioridades do crítico Ángel Rama neste período era 

a literatura estrangeira. Frente ao projeto cultural de formação do público leitor constava 

entre suas perenes preocupações a de que os leitores uruguaios pudessem ter acesso à 

literatura do mundo, deixando “cada vez mais estreita interligação da civilização 

contemporânea com o seu pequeno país”,404 como menciona em “La construcción de la 

literatura”.  

Portanto, não lhe faltavam razões para distribuir em suas colunas semanais obras e 

autores estrangeiros, e neste tópico se encaixam os clássicos, os contemporâneos e aqueles 
                                                 
402 Mario Benedetti em entrevista concedida por email à autora no mês de maio de 2008 na cidade de 
Montevidéu. 
403 BENEDETTI, Mario. “Ángel Rama y la arriesgada navegación”. El Pais, 12 dec. de 1983, p.11. 
404 RAMA, Ángel. “La construcción de la literatura”,  Marcha, n.1041, 30 dic. de 1960, p.24-26. 
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que estavam estreando na literatura. Nesse sentido, o uruguaio nunca deixou de ser um 

crítico voltado para o universal. “Nosotros tenemos que conocer a Quetzalcóatl y a 

Descartes. Los europeos creen que con Descartes es suficiente”405 , palavras de Carlos 

Fuentes sempre repetidas e endossadas por Rama. 406 

Para contemplar este tema, nós nos centramos em dois aspectos. O primeiro, dos 

autores estrangeiros clássicos, aqueles em que Rama teve calcadas suas referências 

ficcionais ou teóricas. Neste caso recorremos a “Albert Camus: del absurdo al 

humanismo”, (15 nov. 1960), um dos autores centrais para se compreender a formação 

literária de Rama e que abre a série de textos deste corpus a partir de um fato cronológico, 

a morte de Camus. O segundo aspecto levou em conta a novidade. Ou seja, de que forma o 

crítico tratou do fato novo entre os escritores estrangeiros. Para tanto, optamos pelo texto 

sobre o ganhador do prêmio Nobel de literatura daquele ano, “Saint-John Perse: celebrante 

del mundo” (4 nov.1960). 

 
Apoiado por um princípio eliotano da tradição, Rama levou a seus leitores das 

sextas-feiras autores clássicos, de importância fundadora para sua própria formação crítica. 

Sempre esteve em sua índole, de crítico determinado a colaborar com a formação de seu 

leitor, o desejo de tratar de grandes escritores como Camus, e este artigo veio a público no 

momento do falecimento do escritor francês. Por isso, é possível perceber nas palavras 

primeiras do texto o tom veemente e tocado pela emoção do crítico: 

 
Detrás de todo, más que un sistema filosófico o incluso una literatura, una 
ansia febril, una rebeldía, una sed: de vida, de entendimiento, de justicia y 
de belleza. Y, por qué no, una complacencia, muy pronto combatida 
como quien se flagela así mismo: la búsqueda – tenaz, confusa, 
contradictoria de un nuevo humanismo.407 

 

A ligação de Rama com o escritor francês era intensa desde a mocidade. Em outra 

oportunidade, quando Camus esteve em visita ao Uruguai, o crítico, então com 23 anos de 

idade, escreveu, em seu artigo de outubro de 1949, “Yo hubiera querido escribir La guerra 

                                                 
405 Apud RUFFINELLI, Jorge, “La carrera del crítico de fondo”. Texto Crítico,  p. 7. 
406 Cf. Jorge Rufinelli  
407 RAMA, Ángel. Marcha, n. 993, 15 enero de 1960, p. 21. 
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y la paz”,408 ao comentar que a literatura não deve refletir o mundo, como é, senão como 

deve ser.409  

 Neste intervalo de onze anos, Rama voltou a se dedicar a Camus em novo artigo.410 

E o escritor aparecerá em muitos outros de seus textos, uma vez que havia em Rama uma 

forma de entender a literatura como uma “profunda aventura humana”, “em uma linha que 

reconhecia a assumida influência de Albert Camus”, como assinala Pablo Rocca.411 

Para falar da obra de Camus, Rama lança mão de uma de suas marcas mais 

personalizadas: tratar do todo do escritor. Em outras palavras, Rama, para escrever um 

artigo semanal sobre determinado escritor, lia (ou relia) previamente toda a obra do autor 

em questão. De maneira inovadora para a época, pelo menos no que diz respeito à crítica 

uruguaia, em particular àquela veiculada pela imprensa, esse recurso trouxe à sua crítica 

um valor inconfundível. Portanto, é desta forma, tecendo relações de comparação e diálogo 

entre as obras de Camus, que o crítico vai mostrando a seu leitor quem foi e como escreveu 

o francês, autor de, entre outros, El exílio y el reino, livro em que recupera o momento 

único de sua infância na África. A esse livro Rama dedica as palavras que encerram o 

texto: “Su mejor acento volvió a recobrarlo y parcialmente en los cuentos sobretodo en 

‘Confusión de espíritu’”. Também na finalização do artigo, o crítico afirma ser Camus um 

escritor mediterrâneo, “mais intensamente que um Moravia, que um Kazantzakis”. E 

justamente a Nikos Kazantzakis o crítico dedicará duas colunas no mês de outubro desse 

ano.   

Porém, como nos aponta o título, “Albert Camus: del absurdo al humanismo”, esta 

capacidade do humano será a linha mestra das reflexões do crítico, a partir da noção de 

mundo absurdo de Pascal, referenciada no título. Enveredar a discussão para o caminho da 

filosofia é uma das possibilidades que Rama oferece ao leitor quando aborda temas como a 

crítica moral, o humanismo laico do qual Camus se autodefendia como reação a ataques de 

cristãos e comunistas. Jean Paul Sartre, outro dos filósofos a quem Rama devota muitos de 

seus questionamentos, também perpassa as discussões desse texto sobre Camus. Nesse 

                                                 
408 ROCCA, Pablo. Ángel Rama, Emir Rodríguez Monegal y el Brasil: Dos caras de un proyecto 
latinoamericano, Montevideo: Ediciones de La Banda Oriental p. 340 (Notas).  
409 A tradução é minha. A citação no original de Pablo Rocca consta em suas notas de Ángel Rama, Emir 
Rodríguez Monegal y el Brasil: Dos caras de un proyecto latinoamericano. Aqui reproduzo o texto de 
Rocca: “En su temprano artículo sobre Albert Camus, a quién conoció en Montevideo en 1949, comenta que 
la literatura  no debe reflejar el mundo como es, sino como debe ser”.   
410 Regreso a la fuente / Camus primero y último (sobre El revés y el derecho y Discurso de Suecia), Marcha 
XX (953) abril 3, 1959. 
411 ROCCA, Pablo. Ángel Rama, Emir Rodríguez Monegal y el Brasil: Dos caras de un proyecto 
latinoamericano. Montevideo: Ediciones de La Banda Oriental, 2006, p. 340. 
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artigo se entrecruzam Sartre, Nietzsche, Dostoievski e o crítico André Rousseaux, quando 

Rama comenta o modo como personagens centrais dos romances de Camus tratam de 

temas afins ao humanismo. 

Cabe destacar, ainda, que Rama faz uso da palavra “máscaras”, em um trecho que 

reproduzimos: “Se debatió entre dos máscaras opuestas a lo humano: una hecha de azar, 

de horror de absurdo, dirá él; otra creadora, heroica, nacional”.412 (grifo nosso). Tal termo 

é recorrente em sua obra e nomeia outro de seus alentados ensaios publicados 

postumamente e organizado pela Fundación Ángel Rama em 1985, “Las máscaras 

democráticas del modernismo”.413 Chama a atenção a recorrência do termo, que insistimos, 

não aparece apenas neste recorte e seguramente deve ter suas raízes e fundamentação no 

teatro, outro dos campos de atuação de Rama. O teatro intensifica o sentido de máscara, 

que dá ao rosto uma imagem que não a real. Sob outro ponto de vista, a máscara, como 

metáfora de esconderijo da verdadeira face, empresta rosto a outras faces e faces a outros 

rostos, poderia ser entendida como um deslocamneto do sujeito crítico, permitindo a este 

sujeito que se abra ao que é novo. Sendo assim, Rama que está neste momento em fase de  

construção desse seu discurso crítico poderia ser comprendido a partir de um sujeito 

detentor de um discurso de um eu sem atributos, aberto a receber e compreender o novo.  

 

Embora tenha sido a prosa, em particular o romance, o gênero ao qual Ángel Rama 

se debruçou com mais fervor – seja para suas críticas nas páginas do jornal, para suas 

reflexões teóricas, seja para sua criação ficcional, pois ao que se sabe o crítico uruguaio 

não dedicou sua pena aos versos –, esta crítica, “Saint-John Perse: celebrante del mundo”, 

é integralmente dedicada à poesia do escritor nascido em Guadalupe. “Es un autor tan 

parvo que a los 71 años sólo puede contar seis títulos de escasas dimensiones”, anunciava 

Rama em um texto de duas páginas.  

O crítico, ao afirmar ser Saint-John Perse “una de las más fascinantes cumbres de la 

poesía – lírica, épica – de este siglo”, reconhece-lhe o talento e consequentemente  a 

premiação, tanto que em outro trecho observa: 

                                                 
412 RAMA, Ángel. Marcha, número 993, p. 21, 1960. 
413 Las máscaras democráticas del modernismo, que tem dedicatória “aos jovens amigos rioplatenses, 
críticos e editores de literatura”, trata de um dos temas extremamente caros a Ángel Rama, o modernismo, 
para o qual ele dedicou muitos de seus estudos literários. Frente a sua maneira personalíssima, o crítico 
uruguaio assinaria o que os editores apontam que o livro traz: “La lucha por la emancipación fue también la 
de sus escritores por crear un lenguaje própio y autonómico. Si al comienzo de nuestro siglo se afirma 
conceptualmente la democracia, es el modernismo el primer discurso original y pleno en lo literario”. In: 
RAMA, Ángel. Las máscaras democráticas del modernismo. Montevideo: Fundación Ángel Rama, 1985. 
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Incluso la visible aproximación entre Pour féter une enfance (de Eloges) 
y las Grands Odes de Paul Claudel, y la reminiscencia mallarmeana de 
ese mismo poema, sólo sirven para acentuar la originalidad de este 
creador que viene a las letras francesas desde otro mundo (la isla Saint-
Léger-les-Feuilles, la pequeña isla propiedad de su familia, en las 
Guadalupe) y se inserta en un proceso transformador de la poesía.414  

 
 

Porém, não resistimos à ideia de entender também que Rama, neste momento, 

divulgava enfaticamente um autor caribenho; mesmo vivendo em Paris há tantos anos, 

Perse retrata em sua obra um Caribe distante, porém presente. O autor poderia ser 

acomodado na literatura hispano-americana do continente, que Rama já começava a 

vislumbrar e entender com outras extensões que não as geográficas.  

 Saint-John Perse naquele momento representou a consagração de um autor de raiz 

caribenha. E era para o Caribe que Rama já começara a dedicar seus estudos, quando inicia 

suas reflexões sobre uma literatura hispano-americana e que, portanto, não estava somente 

na América Latina, mas na região Andina e no Caribe.  

No entanto, nem mesmo estas intenções tão positivas retiraram o tom de  

perplexidade que marcou a premiação, no entender do crítico; logo, não seria gratuita a 

afirmação de Rama no início do texto:  

 

Esta vez la Academía sueca premió un libro, más que un hombre; tan 
secreto y esencial como para provocar el desconcierto de los periodistas y 
la perplejidad de los lectores en el mundo todo. Y si trata, sin embargo de 
un libro que ha conquistado jerarquizada y unánime admiración en el más 
elevado círculo de la cultura occidental.415 

 
 

Sublinhe-se que o poeta, que circulara nos anos 50 entre intelectuais, como foi o 

caso da escritora Susana Soca, a criadora da revista Entregas de la Licorne, havia 

despertado na crítica francesa bons comentários, como Rama repassa no texto ao citar 

críticos como Gäetan Picon, Valery Larbaud (amigo de Perse) e Alain Bosquet.   

Mais uma vez, Rama, em prol de seu leitor, a quem deve ter sempre como 

interlocutor, na sua função de mediador, traz informações sobre o escritor antilhano: 

  

                                                 
414 RAMA, Ángel. Marcha, n. 1033, 4 nov. de 1960, pp. 22-23. 
415 RAMA, Ángel. Marcha,  n.1033, 4 nov. de 1960, pp. 22-23. 
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He querido meter, en la menor cantidad de líneas posibles no una 
valoración sino  una explicación general de esta obra singular  porque su 
escasa difusión así parecía exigirlo. Es la de un hombre que ha escrito 
casi contra su tiempo y cuya rigurosa calidad es motivo de asombro y de 
deleite a poco que se entre en ella y se desbroce su tensa arquitectura. Su 
supervivencia parece más segura que la de otros poetas, que la de 
Quasímodo, por ejemplo, ya que hablamos de un Nobel. Y hay en él, 
altos relampagueos que nos parecen permanentes como el largo canto de 
amor de Amers que puede resistir la comparación con el Cantar 
salomónico, y del que damos un fragmento.416 

 

Depois de repassar de forma esmiuçada toda a obra do escritor, como complemento 

e sobretudo uma ilustração, Rama traz em canto da página, sob um recortado quadro, a 

tradução de um dos trechos de Amers. A tradução conta com a assinatura da poetisa Ida 

Vitale, na época esposa de Rama, que figurava como colaboradora eventual das páginas de 

Literarias.  

Quando nos referimos a uma forma de complemento ou de ilustração – o fato de 

Rama ter traduzido um dos poemas de Perse –, ressaltamos mais uma das tantas facetas de 

Ángel Rama, “este uruguaio renascentista”, conforme o chamou o crítico Saúl Sosnowski: 

a de tradutor. Muito embora a tradução dos versos tenha ficado a cargo de Ida Vitale, ele, 

em sua posição de editor de uma seção de Literatura, viu aí uma solução jornalística para o 

tema. Dar a tradução de um poeta para outro igualmente é fator relevante em se tratando de 

um texto para jornal; em particular, pensando-se na qualidade da edição de um texto de 

literatura. Nesta decisão, a nosso ver, pesou o fato de Rama ser e atuar como tradutor.  

Porém, não podemos esquecer que estamos frente a um crítico rigoroso, 

provocativo, ou, melhor dizendo, polêmico, traços coerentes com sua forma muito personal  

de entender a literatura. Frente a isso, não causaria surpresa o registro-observação que 

Rama deixa, já lançando mão de senso de valor, para que os leitores façam suas próprias 

reflexões: “Sí se merecía o no un Nobel, es discusión vana, más propia de juegos de salón 

que de valorizaciones estéticas. Si de algo sirve, confesemos que ese crítico no se lo 

hubiera concedido”.417 

 

 

 

 

                                                 
416 Idem. pp. 22-23. 
417 Idem. pp.23-24 
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4.12 Um intelectual atuante   

 
 

Duas marcas deste multifacetado intelectual uruguaio, a militância e a polêmica, 

são os pontos a que iremos nos deter neste tópico. Entre os muitos Ramas, aqui nos 

centramos no intelectual militante, no crítico alinhado à tradição da esquerda, envolvido 

com o seu tempo e o seu país, com a questão da cultura e sobretudo com a Literatura. 

Muito deste aspecto se pôde apreender em “La enseñanza de la literatura” (18 mar.1960) e  

“¿Qué leen los uruguayos?” (9 dez.1960).  

À militância, agregamos a outra marca de Ángel Rama na qual nos deteremos: ser 

um crítico polêmico. Para tanto, enfocaremos a contenda literária entre o crítico uruguaio e 

o poeta chileno, a qual se desenrolou em alguns episódios e foi contemplada em 

“Respuesta en llana prosa” (1° abr.1960).   

   Portanto, é sob a luz do pensamento de Edward Said que localizamos o crítico 

uruguaio no campo de ação do intelectual. Justamente por ser uma figura representativa, o 

intelectual necessita atender a uma condição imprescindível: expressar-se diante do público 

sob variadas formas. De acordo com Said: “Lo que defiendo es que los intelectuales son 

individuos con vocación para el arte de representar, ya sea hablando, escribiendo, 

enseñando o apareciendo en televisión”.418  

 
 

4.13 A formação de um público-leitor  

 
A determinação em formar um público-leitor foi outro dos projetos centrais de 

Rama que ganhou intensidade neste ano de 1960, justamente por contar com dois fatores 

circunstanciais a seu favor: o espaço no jornal Marcha e o seu trabalho como editor de 

livros. Na direção das editoras, Rama acumulou experiências positivas em sua passagem 

pela cooperativa de escritores da revista Asir, na direção de duas coleções, a de Clásicos 

uruguayos, da Biblioteca Artigas, e Letras de Hoy da editora Alfa. Tal fato, entre outros 

aspectos, lhe proporcionou o conhecimento dos meandros do mercado.  

Esse conjunto de atividades editoriais trouxe para o crítico uma visão inovadora a 

respeito de seu entendimento sobre a literatura como mercadoria simbólica, conforme 

destacou Mabel Moraña. Nesse início da década de 60, Rama começou a dar muito mais 

                                                 
418 SAID, E. W. Op. cit., p. 31.  
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atenção às questões de mercado. “En Rama, el tema de la circulación de la literatura como 

mercancía simbólica es de una importancia fundamental. Y él lo percibe como parte del trabajo 

humanístico y lo integra y ve políticas culturales y se da cuenta de la función del Estado y 

de los distintos tipos de intelectual que puede haber”419, complementa Moraña. 

A experiência editorial, o contato com o mercado e a atuação de docente 

aproximaram Rama de uma espécie de radiografia em alto relevo não só dos sistemas de 

distribuição e comercialização de livros, mas também da situação do ensino de literatura no 

país, especialmente do ensino secundário, segmento em que se instalara uma das raízes 

centrais da inadequação na formação do leitor, segundo assegura Rama no artigo. 

O crítico uruguaio passava a ter contato e dados sobre o comportamento desse 

público, que se desenhava sob um perfil diferenciado em relação ao de gerações anteriores, 

como nos relata:   

 

Existía un público nuevo, fundamentalmente constituido por jóvenes que 
ambicionaban un cambio en la realidad nacional. Quería por lo tanto 
revisar el país, su historia, sus hombres, sus ideas; procuraba una 
modernización que en las disciplinas nuevas (sociología, economía, 
psicología, etc.) se abastecía; bajo el impulso de la revolución cubana se 
ponía a la búsqueda de la América Latina. Esa generación estaba 
presenciando (viviendo, padeciendo) la quiebra del “welfare state” que 
había sido el Uruguay en la larga época batllista: la crisis económica, las 
nuevas búsquedas políticas, el panorama internacional y en especial el 
latinoamericano, la incorporación del arte y la estética contemporánea, 
sobre todo norteamericana, el hondo e imaginativo deseo de hacer cosas, 
todo se combinaba para generar dentro de esa sociedad, numéricamente 
reducida, un ávido público lector. A su servicio nacieron las 
editoriales.420 

 
 

A partir do conhecimento desta nova realidade, Rama foca suas pautas no 

semanário para que, nas palavras de Jean Franco, “o seu leitor consiga atingir sua 

cidadania responsável”; ou em outros termos, “uma base formadora, um espírito aguçado e 

um grau de informação elevado”, como prefere chamar Franco421. Levar mais informação 

de qualidade para o leitor exige do crítico ação. O que de pronto se traduziu em textos.  

                                                 
419 BORGES. Ana Inés. “Ángel Rama a 25 años de su muerte. Para pensarnos mejor”. Brecha. Disponível 
em: < http://sopadesvan.blogspot.com/2008/12/angel-rama-25-aos-de-su-muerte.html >. Acesso em: 24 set. 
de 2011. 
420 RAMA, Ángel. “Una catástrofe editorial (El caso de Uruguay)”, México: Unomasuno No 178, 4 de abril 
de 1981. 
421 FRANCO, Jean. “Historia de los Intelectuales en América Latina”. In: Los avatares de “la ciudad 
letrada” en el siglo XX, IX Tendencias y debates. ALTAMIRANO, Carlos (director). Buenos Aires: Katz 
Editores, Vol. 2. 2010, p. 686. 
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Frente a esse objetivo maior, o de proporcionar ao leitor a formação de um 

pensamento crítico, entendemos que a atuação de Rama se direciona para dois eixos: o 

ensino e o mercado editorial. Sua preocupação com as duas pontas da questão evidencia-se 

nos dois textos aqui escolhidos. 

 

Em “La enseñanza de la literatura”, Rama parte de um ponto problemático,  a 

estruturação dos programas de ensino de literatura para a escola secundária, que naquela 

época reuniam muito pouco dos autores uruguaios. Tal fator, no entender do crítico, 

acarretaria desconhecimento e distanciamento do jovem leitor em formação, pois 

dificultaria o contato público-autor.  

Profundo conhecedor da realidade uruguaia deste setor, mais uma vez Rama 

assume o lugar de publicista militante e aborda o tema lançando mão de argumentações 

que, a nosso ver, trazem aproximações com conceitos de Candido. Falamos 

especificamente de como neste texto do crítico uruguaio ecoam seus recentes 

conhecimentos sobre o trinômio autor-obra-público, utilizado no conceito cunhado por 

Antonio Candido, sistema literário. Estas inferências podem ser reconhecidas nos trechos 

que reproduzimos:   

 
[…] El mayor problema de las letras uruguayas es mantener vivo, y 
ampliarlo el contacto escritor-público: que funcione un sistema orgánico 
que parte de la existencia de un consumidor real quien crea las 
condiciones para el trabajo de los escritores, editores, revistas, etc. 

 
 

[…] Pero ese sistema no puede existir sin la existencia de una 
continuidad creadora, de una tradición con tema, enfoques, invenciones, 
que se van escalonando y engranando unos con otros. Puede haber 
escritores y hasta podrá haber lectores sin una tradición nacional, lo que 
no podrá haber es una literatura en lo que esta tiene de fenómeno cultural, 
representativo y, sobre todo, animador, de un pueblo en un trance 
histórico. 
 
[…] Para crear un público atento a la obra de los escritores del país, para 
crear sobre todo ese sistema orgánico de la literatura que entendemos 
imprescindible para el verdadero desarrollo de nuestras letras, y más 
arriba, de nuestra cultura, nos parece que la literatura del pasado 
uruguayo resultaría una contribución de primer orden. 
 
[…] Si es obligación de todo escritor actual trabajar en la difusión de los 
escritores actuales: no sólo proporcionandoles un publico primario, sino 
obligandolos a situación de dialogo con el país que les iluminará 
numerosos aspectos de su  propia obra creadora y quizás los reoriente en 
muchos casos. Porque el buen funcionamiento del sistema permitiría que 
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la literatura dejara de ser una actividad irreal que se mueve en el vacío 
como una pelea loca, para ser un diálogo con hombres reales que también 
tiene problemas reales. [grifos nossos] 

 

A preocupação e o envolvimento de Rama com a causa levaram-no à ação. Tal 

comportamento se ajusta a um intelectual compromissado com seu tempo, e por isso 

mesmo não se comporta como um intelectual de gabinete.  Isto se soma ao fato de que, na 

condição de homem de imprensa, Rama age. Retira-se da redação para atuar como repórter 

quando sai em busca de depoimentos, dados, pesquisas, levantamentos, quando parte no 

intuito de realizar uma reportagem analítica, movido pela indagação: “¿Qué leen los 

uruguayos?”.422 

De pronto, o crítico nos fornece alguns dados sobre quem são os protagonistas: 

crianças e jovens a partir de quinze anos eram os leitores médios do Uruguai. As 

informações vão se agregando e, após ouvir livreiros, editores, donos de livrarias e 

pequenos postos de venda de livros, Rama chega a algumas conclusões e assegura que sim, 

o país tem um público leitor. Público que, nas palavras de Rama, “[tiene] y una inclinación 

para la lectura quizás superior al de otros países americanos, pero visiblemente insuficiente 

habido cuenta de la población y del porcentaje de analfabetos”.  

Somados a estas citações, outros dados do texto ajudam a responder a indagação 

central, como podemos acompanhar nos seguintes trechos:  

 
Hay una muralla que una vez franqueada, ofrece una clientela mucho más 
extensa – 50.000 libros que se abastece de policiales y novelas rosas. 
Multiplicando esa cifra por cuatro nos daría 200.000 lectores para 
subproductos, es decir, apenas 10 por ciento de la población alfabeta del 
país. 
 
Se si comparan los tirajes de diarios se comprobará que los lectores 
potenciales en el Uruguay han sido absorbidos por la prensa. El uruguayo 
es uno de los mayores consumidores de diarios del mundo entero. Por lo 
tanto es un escaso consumidor de libros. Mucho de la instabilidad cultural 
del país se explica por este desvío para el libro. 

 
 

A reportagem, em tom de denúncia, dava transparência a uma grande inquietação 

por parte de Rama, que de certa forma não compreendia o comportamento do leitor médio 

uruguaio. Aquele momento, segundo o texto de Rama e o seu levantamento de dados, 

mantinha os livros sobre Sissi a imperatriz na liderança das vendas, chegando naquele ano 

                                                 
422 RAMA, Ángel. “Qué leen los uruguayos?”, Marcha, número 1038, 9 de dezembro de 1969, pp. 22-23. 
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ao recorde 50 mil exemplares. Em seguida vinham as obras de Corin Tellado, cuja tiragem 

se aproximava dos 30 mil. Enquanto isso, os livros de Juan Carlos Onetti e de Mario 

Benedetti, que apareciam entre os autores uruguaios vivos mais vendidos, ficavam muito 

longe de tais marcas. No entanto, a liderança absoluta cabia a Corazón, D’Amicis, que 

havia superado Lolita, Benhur (12 mil) com os seus 50 mil exemplares saídos das 

prateleiras para os olhos e a leitura dos uruguaios mais velhos, “uma vez que aos adultos 

era custoso sair de casa e se dirigir a uma livraria”, justificava o texto. 

 

4.14. Polêmica  

 

É também sob o signo da polêmica que Ángel Rama promoveu nas páginas 

semanais de Literarias os escritores estrangeiros. Nunca foi segredo para o mundo 

intelectual que o crítico uruguaio se fascinava com seu jeito polêmico de ser. O 

reconhecimento deste que pode ser entendido não apenas como um traço do 

comportamento do crítico uruguaio, mas como uma atitude de preservação do exercício 

democrático, na medida em que a polêmica é vista como “um instrumento ideal para aferir 

o vigor de uma cultura”, como entende Ana Pizarro,423 nos levou a registrar  neste conjunto 

de textos publicados em Marcha duas dessas passagens que se envolveram o crítico 

uruguaio e o poeta Pablo Neruda.  

Porém, para nos situarmos na gênese da questão – Rama, um crítico polêmico –, 

guiados pelos estudos de Pablo Rocca, voltemos para as páginas de Marcha do ano de 

1947424 e lá encontraremos os primórdios de uma polêmica que se transformou em longeva 

pugna entre Rodríguez Monegal e Ángel Rama. “En esas líneas se encuentra la prehistoria 

de una disputa que no tendrá fín”,425 refere-se Rocca ao comentário de Monegal sobre o 

texto de autoria de Rama a respeito de Martín Fierro, publicado na revista Clinamen.426 Ao 

fazer comentários sobre Martín Fierro, envolve a Borges, e Rama recebe de Monegal 

palavras nada animadoras: 

 

                                                 
423 BORGES. Ana Inés. “Ángel Rama a 25 años de su muerte. Para pensarnos mejor”. Brecha. Disponível 
em: < http://sopadesvan.blogspot.com/2008/12/angel-rama-25-aos-de-su-muerte.html> . Acesso em: 24 set. 
2011. 
424 Clinamen, no 2, p. 33, mayo-junio 1947. 
425 ROCCA, Pablo. 35 años en Marcha. Crítica y Literatura en Marcha y en Uruguay (1939-1974), 
Montevideo: División Cultura de La IMM, 1992, p. 58. 
426 Clinamen, año I, mayo-junio 1947, n. 2, p.33, apud ROCCA, Pablo. 35 años en Marcha. Crítica y 
Literatura en Marcha y en Uruguay (1939-1974), Montevideo: División Cultura de La IMM, 1992, p. 58. 
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Examen valioso, aunque demasiado esquemático, por las proporciones 
del tema (o de los temas). (...) Sería de desear que Rama ampliase su 
estudio.427 

 

Desde essa data até o ano de 1960, quando Rodríguez Monegal deixou 

definitivamente o semanário, foram muitas as polêmicas entre os dois, o que se resolvia – 

ou não – em várias edições do jornal, com direito a réplicas e tréplicas. Isso de certo modo 

trouxe ondas “de vigor” ao jornal, como nos assinala Pilar Roca:  

 

Esta iniciativa de incluir artigos polémicos sobre política y literatura, con 
derecho a réplica y contrarréplica, creó numerosas oportunidades para 
que los intelectuales, que en aquella época se encontraban en plena 
búsqueda de propuestas sobre la identidad de lo hispanoamericano, 
pudieran exponer y discutir nuevas teorías con las que pudieran definir el 
concepto de literatura en una nueva realidad social que se creía común en 
el continente hispánico, además de encontrar parámetros que dirigiesen la 
función del escritor en América Latina.428  

 
 

Quando Rama se encarregou da direção das páginas literárias de Marcha, assumiu 

igualmente o papel de crítico “titular” do jornal, e isto significava então que, querendo ou 

não, os escritores deveriam enfrentá-lo. Frente à condescendência de uns, como o professor 

Rafael Gutierrez Giradot, que declarou: “Él sabía escuchar y sabía responder, sabía argüir 

y sabía dar razón, pero dominaba igualmente el arte de la justa polémica”429, ou a 

intolerância de outros, como Vargas Llosa, que manteve com Rama outra acalorada 

polêmica, a passagem de Ángel Rama por Marcha não passou incólume nesse quesito. 

Nesse mesmo ano, a contenda recaiu em Pablo Neruda e o embate não foi diferente 

nem mais ameno por se tratar de um poeta conhecido e respeitado. O crítico uruguaio 

lançou seus comentários ácidos para o chileno, que visitava Montevidéu a fim de mostrar 

ao povo uruguaio, de viva voz, seus últimos versos reunidos em Navegaciones y regresos, 

quarto volume de Odas elementales. 

É no artigo “Respuesta en llana prosa” (1° abr. 1960) que podemos acompanhar as 

primeiras etapas desse entrevero: 
                                                 
427 Pablo. 35 años en Marcha. Crítica y Literatura en Marcha y en Uruguay (1939-1974), Montevideo: 
División Cultura de La IMM, 1992, p .58  
 
428 ESCALANTE, Pilar Roca. “El debate sobre literatura entre Ángel Rama y Mario Vargas Llosa en el 
periódico Marcha”.  Universidade Federal da Paraíba. 
429 GIRARDOT, Rafael Gutiérrez. “Ángel Rama, nobleza y pasión”, Texto Crítico, edición especial sobre 
Ángel Rama, enero-agosto 1985, nos. 31-32. Centro de Investigaciones Lingüístico-Literarias. Universidad 
Veracruzana. p. 98-99.  
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[...] Hablo de su desenfrenada egolatría y de su demagogia barata. Neruda 
no poetiza el mundo, ni las cosas, como pretende y dice, sino que 
dictamina [...], apostrofa [...], es siempre ‘yo, yo, yo’ el que habla sin 
saber del ‘otro’ más que el reflejo admirativo que de él espera. [...] Y es 
desagradable también la demagogia populista de que abusa Neruda con 
facilidad que puede ser frivolidad [...]. No puede afirmar porque es 
literalmente falso: ‘mi poesía se hizo paso a paso/ trotando por el mundo/ 
devorando caminos pedregosos,/ comiendo con/ los miserables/ en el 
mesón glacial de la pobreza’. Pero no es menos falso el tono con que 
asume la pobreza, con que se finge uno más de los desheredados [...] tono 
que él mismo rompe para proclamar: ‘Sólo yo puedo sentarme/ tan 
elevadamente puro/ en este trono de la muerte [...]’. Viene a nosotros el 
recuerdo de otro tono para hablar de pobreza y de injusticia, otro tono que 
nos sigue sonando a verdad: el de César Vallejo, que no mentía [...] [este 
libro es] la triste comprobación de que el compromiso actual de Neruda 
no es con la poesía y la verdad sino con su biografía.430 
 

 

Frente à tamanha sinceridade, Neruda reagiu, promovendo um recital em um dos 

teatros mais populares do centro de Montevidéu – o do Palácio Salvo – e com a ajuda de 

uma atriz que “declamava” o texto de Rama publicado em Marcha. O poeta chileno 

revidou com uma leitura carregada de dramaticidade em tom quase sonolento, segundo 

relatou Rama, a partir do depoimento dos amigos críticos, Ruben Cotelo, Gonzalo de 

Freitas e Omar Prego, presentes na plateia. 

O resultado não foi outro que um texto impregnado de respostas afiadas no melhor 

estilo raminiano, pontuado de transparente acidez, por parte do crítico uruguaio:  

 
[…] en qué consistió ese acto que entiendo indigno de su talento. En mi 
tierra, para una payada se meten dos payadores; en todas las tierras para 
un diálogo se meten dos hombres, y por demagógico que me pareciera el 
debate, por lo desproporcionado en la situación de las fuerzas, ocurre que 
por estos pagos hay valor y no hubiera rehusado una invitación a sostener 
oralmente lo que afirmé por escrito y que Ud. mutiló a su antojo. Neruda: 
usted es un grato poeta, su lugar en la poesía española de la primera mitad 
del siglo XX es de los más seguros [...]. Que usted haya reaccionado en la 
forma que lo hizo es para preocupar a todos los que estimamos su obra, 
porque pareciera que quiso certificar las palabras con que cerraba mi nota 
[...].431  

 

A magnitude do incômodo deixado por tal episódio deve ter atingido grau elevado: 

muitos anos depois, precisamente em sua última entrevista, concedida em Lima a Jesús-
                                                 
430 RAMA, Ángel. “Pablo Neruda: Navegaciones y regresos”, Marcha, Montevideo, nº 1.001, 18 de marzo 
de 1960, recogido en Neruda en Uruguay: pasaje y polémica, de Pablo Rocca, Cervantes Virtual. 
431 RAMA, Ángel. “Respuesta en llana prosa”, Marcha, 1960, p. 23. 



 216 

Díaz Caballero, no mês de julho de 1983, Ángel Rama parece não ter voltado atrás e sim 

ratificado um dos motivos que o levaram a agir daquela forma polêmica. “De Neruda sigo 

pensando que su poesía hay que antologizarla drásticamente. Escribió demasiado, fue un 

río, como decía Juan Ramón Jímenez, con mucho barro y unas cuantas pepitas de oro”.432 

Mais longe foi o crítico com relação a sua indisposição frente ao poeta chileno, 

quando remontou ao episódio para ilustrar suas tormentosas pugnas registradas nos anos de 

Marcha.  

Y entre las numerosas polémicas, más o menos ácidas, las sostenidas con 
los escritores comunistas, pues el ‘realismo socialista’ soviético ha sido 
siempre mi bête y la muy pintoresca con Pablo Neruda.  Nunca he sido 
nerudiano pues siempre fui vallejiano, sin que esto me impida reconocer 
la magnificencia poética del chileno. Cuando apareció su libro 
Navegaciones y regresos un típico libro de recortes y de cumplidos en el 
estilo de la década rosada (‘querido hermano Pablo’) que siempre he 
detestado por su insufrible rectórica, me indigné y escribí quince 
centímetros de columna diciendo que no estaba a su altura y que un poeta 
de su calidad debería recordar del rigor de Vallejo y su esencial servicio 
de la poesía. 433 

 

Tais episódios se limitaram ao campo da crítica, pois Rama e Neruda se 

reconciliaram anos depois, graças a um evento não menos conturbado, “insólito”, como 

diria Rama. Trata-se da carta dos cem intelectuais atacando o poeta, diante da qual Rama 

concedeu a Neruda direito de resposta nas páginas de Marcha. Afora esta, há outra versão 

tida como responsável pelo reatamento dos dois, de autoria de Pablo Rocca, em que cita 

Tiago de Mello como o agente que assegurou a ambos as boas relações.  

 

Apenas para citarmos mais uma, dentre outras figuras do mundo das Letras, que se 

colocou em embate com Rama, está o escritor peruano Vargas Llosa, autor de A história de 

um deicidio, tese de doutorado sobre Cem Anos de Solidão de Gabriel García Márquez, que 

teve do crítico uruguaio a reprovação de seu trabalho. O embate que se estendeu de maio a 

setembro de 1972, teve lugar nas páginas do semanário Marcha, deu direito a réplicas e 

contrarréplicas.  

Ao recusar os argumentos externados por Llosa frente à obra de García Márquez, 

Rama rebateu afirmando que “contrariando la idea del arte como trabajo humano y social, 

                                                 
432 “Ángel Rama y la crítica de la transculturación (Esta foi a última entrevista concedida por Rama ao 
jornalista Jesús-Díaz Caballero, na cidade de Lima, Peru). In: Ángel Rama y los estudios latinoamericanos. 
Moraña, Mabel. Ed. Instituto Internacional de Literatura  Iberoamericana, p. 339. 
433 RAMA, Ángel. “Respuesta en llana prosa”, Marcha, 1960, p. 23. 
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que aporta el marxismo, Vargas Llosa reedifica la tesis, ideliasta del origen irracional – 

sino divina, al menos demoníaco – de la obra literária” 434  

Paradoxos à parte, é de autoria de Ángel Rama a alentada introdução ao romance 

La guerra del fín del mundo (1983), de Llosa, em que o crítico se reporta ao episódio. Da 

mesma forma, deixemos de lado as conturbações literárias e retomemos o prólogo de La 

ciudad letrada435, que pode ser lido como um belo texto-homenagem a Ángel Rama, do 

qual reproduzimos um trecho. Pois foi justamente com Vargas Llosa uma das significativas 

batalhas verbais registradas nas páginas do jornal Marcha, que se tornaram conhecidas 

mundialmente.  

 

 
Los Congresos de Literatura serán más aburridos ahora que Ángel Rama 
no puede asistir a ellos. Verlo polemizar era un espectáculo de alto nivel, 
el despliegue de una inteligencia que, enfrentándose a otras, alcanzaba su 
máximo lucimiento y placer. Me tocó discutir con él algunas veces, y, 
cada vez, aun en lo más enérgico de los intercambios, aun mientras nos 
dabava golpes bajos y poníamos zancadillas, admiré su brillantez y su 
elocuencia, esa fragua de ideas en que se convertía en los debates, su 
pasión por los libros, y siempre que leí sus artículos sentí un respeto 
intelectual que prevalecía sobre cualquier discrepancia. Tal vez por eso, 
ni en los momentos en que nuestras convicciones se alejaron más, 
dejamos de ser amigos. Me alegro haberle dicho, la última vez que le 
escribí, que su ensayo sobre Una guerra del fín del mundo era la que más 
me había impresionado entre todas las críticas a mi obra.436 
 

 

 

4. 15 Alguns apontamentos 

 

Ao repassarmos por este recorte de textos jornalísticos de Ángel Rama em Marcha 

durante o ano de 1960, fica a evidência de seu protagonismo na tarefa de crítico, ou seja, a 

de mediador entre o autor e o público, perpassando pela obra literária. Mediar é acima de 

tudo um ato de escolha. E Rama sempre o fez tendo em vista seu projeto transformador 

junto ao público-leitor. Diante de sua perspectiva de futuro, ao entender que a América 

                                                 
434 RAMA, Ángel. apud PERILLI, Carmen. “Un combate para armar. Mario Vargas Llosa y Ángel Rama”. 
Revista del Instituto Interdisciplinario de Estudos Latinoamericanos de la Universid del Tucumã, Argentina. 
Telar. N.5. Año IV, 2007. p. 69. 
435 O professor uruguaio Hugo Achugar assina o prólogo da edição de La ciudad letrada, publicada em 
1998, pela editora Arca.  
436 Prólogo de Mario Vargas Llosa a La ciudad letrada, Hanover, New Hampshire: Ediciones del Norte, 
1984; págs. III/VIII.   
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Latina esperava por um projeto intelectual vanguardista em que a Literatura ganhava o 

centro, o uruguaio já se mostrava identificado com o protagonsimo de um crítico de 

Literatura frente aos meios de comunicação.  

Sendo assim, fica patente sua atuação no exercício moderno da crítica mediante a 

Literatura. E modernidade aqui entendemos como “un compromiso lúcido, del 

pensamiento y de la sensibilidad con la actualidad en la que se está inmerso, que supone 

además la decisión de modificarla”, segundo aponta Carmen Perilli. 437  

Portanto, ao escolher aquilo que seu leitor deveria conhecer e se aproximar dentro 

do universo literário, Rama se preocupou, de forma idêntica ao seu colega brasileiro 

Antonio Candido, na difusão de obras de autores nacionais e estrangeiros, proporcionando 

ao leitor informação e atualidade, em um movimento entre o local e o universal. Da mesma 

forma, a preocupação de diálogo entre a tradição e a novidade fez com que o crítico de 

Literarias se ocupasse de autores clássicos, assim como daqueles estreantes.  

Movimentações estas que ressaltam a importância da crítica literária, no sentido que este 

gênero de escritura mantém em seu papel relevante na dinâmica interna de qualquer 

cultura, na medida em que permite a articulação do diálogo entre as propriedades das obras 

e as exigências literárias de um determinado período. E é justamente este aspecto de 

historicidade da crítica que a torna um instrumento vivo;  um elemento fundamental   na 

compreensão de tensões que atuam “num tempo político, num lugar social e numa tradição 

cultural”. 438 

Tais ações nos confirmam a atuação de um crítico centrado em uma visão cultural   

vanguardista, que ao entender ser a Literatura como “un corpus orgánico, en que se expresa 

una cultura, una nación, el pueblo de un continente”439,  nas palavras do próprio Rama, 

pode ser compreendida a partir de dicusssões e reflexões que se desloquem de seus lugares 

consagrados, como as universidades, e se aportem às páginas de um periódico, ganhando 

com isso espaços mais informais de discussão. O que reitera a disposição de Rama, um 

intelectual de seu tempo, no tocante à circulação de ideias e de conhecimento mediante   

formas mais democráticas.  

                                                 
437 PERILLI, Carmen. “Un combate para armar. Mario Vargas Llosa y Ángel Rama”. 
Revista del Instituto Interdisciplinario de Estudos Latinoamericanos de la Universid del Tucumã, Argentina. 
Telar. N.5. Año IV, 2007. p. 170. 
 
438 Cf. verbete de E-dicionários de termos literários Carlos Ceia.Disponível em: http://www.edtl.com.pt. 
Acesso em: 21 set. 2011.  
439 RAMA, Ángel. La novela en América Latina - Panoramas 1920-1980. Santiago do Chile: Ediciones 
Universidad Alberto Hurtado, 2008, p.24.  
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O deslocamento da crítica literária para o jornal, imprimiu em particular, ao 

semanário Marcha, assim como em boa parte das capitais latino-americanas, um grau de 

vitalidade ao jornalismo cultural.  Em um movimento registrado a partir do final do século  

XIX, quando a imprensa ao se aproximar com as vanguardas artísticas e de suas 

articulações com o Modernismo, permitiu a muitos intelectuais, em particular escritores, 

um espaço a mais para atuarem como críticos de literatura, cronistas, editores, articulistas e 

repórteres.  

Visilmente de tom mais ensaístico, o crítico uruguaio trazia para as páginas do 

semanário inquietações teóricas no mínimo inovadoras para sua época. Fator que imprimiu 

à sua visão de crítico olhares panorâmicos. Razão que justificara sua forma pecualiar de 

avançar e recuar sobre pontos teóricos, inflexões valorativas ou de julgamento, além das 

questões de ordem sociológicas. Assim, com este recorte, pode-se atentar para um dos 

princípios que moviam o atuar de Ángel Rama no campo da cultura, o de ser sobretudo um 

crítico de Literatura, atento a um de seus pensamentos centrais: “Ocurre que si la crítica no 

construye las obras, sí construye la literatura”.440 

 

 

 

 

                                                 
440 Idem, p.16. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Por que e para quê dedicar-se à crítica literária nas páginas de um periódico? Por 

que a escolha por um jornalismo crítico? Por que não permanecer junto ao universo dos 

livros, dedicando-se aos estudos acadêmicos e à produção teórica? Estas foram questões-

chave que nos impulsionaram a mergulhar na obra jornalística dos críticos Antonio 

Candido e Ángel Rama em busca de possíveis respostas.  

Passado o tempo de análise, de observação, de pesquisa e de reflexão, uma das 

respostas nos aponta que os dois intelectuais tiveram na atividade crítica junto à imprensa 

um fator determinante para a formação de cada um. Na medida em que o exercício semanal 

de uma produção textual a respeito dos estudos literários passou a subsidiá-los na formação 

de um discurso crítico, contribuindo da mesma forma para a consolidação de um método 

crítico muito particular de cada um.  

Sob o eixo permeado pelo contraponto, afinal há pluralidade nas diferenças entre os 

dois, este trabalho trouxe luz para uma das facetas significativas da trajetória de ambos, a 

de críticos de jornal. Tanto assim, que mediante de tais reflexões, é imprescindível a 

compreensão da produção textual de Antonio Candido e Ángel Rama em sua totalidade 

sem a inserção no campo específico do jornalismo, que se constitui a partir de uma tensão 

permanente com o campo da crítica literária. 

Desta maneira, a voz da professora chilena Ana Pizarro ao afirmar que o semanário  

Marcha teve um papel primordial no percurso intelectual de Ángel Rama não ficou no 

singular. São muitos os ecos que se encontram para confirmar que “os anos de Marcha 

foram decisivos para a proposta do crítico”.441  

É, portanto, na imprensa que Rama desenvolveu sua tarefa intelectual e pos em 

prática seu projeto de “transculturador do futuro”. No jornalismo, o crítico uruguaio 

construiu sua plataforma de sujeito crítico, como nos assegura Pablo Rocca, “Foi o lugar 

de onde saltou para prosseguir em direção ao seu projeto maior, o de estudar, entender e 

refletir a literatura latino-americana como algo absolutamente vivo e forte, com DNA e 

tudo”.  

                                                 
441 PIZARRO, Ana. In: “Transculturação na América Latina: Homenagem a Ángel Rama”. Literatura e 
História na América Latina . CHIAPINNI, Ligia. AGUIAR, Flávio. W (orgs). Editora da Universidade de 
São Paulo, 2001, p.245 
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Ao nos reportamos às palavras de Antonio Candido, “Sou, portanto, um crítico de 

jornal que passou mais tarde ao ensino da literatura” 442, nos vemos diante da mesma 

constatação, a de que a imprensa se constituiu em um dos  “momentos decisivos” para sua 

trajetória de crítico de Literatura, desde que iniciou sua produção jornalística nas páginas 

da revista Clima, em 1941. 

Nesta relação de congenialidade jornalística, Antonio Candido e Ángel Rama 

tiveram pontos comuns. A preocupação com a formação de um público-leitor, imprimindo 

às suas produções elementos que abarcassem não somente a questão do factual e do 

novidadeiro, como também aportes teóricos, se apresenta como uma constante nos dois 

críticos.  

Optar pelo jornal, sem abandonar os livros, nos aponta outro dos aspectos  

relevantes na atuação do crítico brasileiro e do uruguaio, na medida em que, ao se 

transferirem para uma dimensão distinta da esfera pública, a imprensa, passam a interagir 

junto a um público mais amplo. E já não mais limitados ao mundo acadêmico, “conseguem 

questionar certos lugares comuns do imaginário social e os poderes estabelecidos”, nas 

palavras de Gonzalo Aguiar443. Mais. Ao deixar de serem exclusivamente acadêmicos 

evitam que as reflexões sobre literatura permaneçam encerradas às páginas dos livros e às 

salas das universidades, mantendo-se encapsuladas. Tal atitude apresenta em ambos, outra 

marca histórico-cultural, a de acompanhar o movimento da cultura e dos bens simbólicos 

junto à sociedade, como nos afirma Bourdieu.  

Tal preocupação comum nos mostra que ambos, seguidores de princípios de 

marxistas e socialistas, viam igualmente na literatura o que confirma Aguiar: “El discurso 

con el cual es posible construir narraciones de identidad, un espacio de formación 

ciudadana y una crítica de estado de cosas.”444 

 

 

 

                                                 
442 CANDIDO, Antonio.  Discurso durante a entrega do Troféu Juca Pato, concedido pela União Brasileira de 
Escritores (UBE). O evento foi realizado no Salão Nobre da Faculdade de Direito da Universidade de São 
Paulo, em 20 de agosto de 2008.  Publicado com o título de "Preservo convicções socialistas". Disponível em 
http://terramagazine.terra.com.br/interna. 
443 GONZALO, Aguiar. “Los intelectuales de la literatura: cambio social y narrativas de identidad”, In: 
ALTAMIRANO, Carlos .Historia de los intelectuales en América Latina, Los avatares de la “ciudad 
letrada” en el siglo XX. IX Tendencias y debates. Vol. 2, Buenos Aires: Katz Editores, 2010, p.685. 
Disponível em: http://books.google.com.br/books. Acesso em: 9 set. 2011. 
444 Idem. p. 685 
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A coincidência em terem sido professores de Literatura deixou contribuições 

efetivas nesse sentido, na medida em que seus textos para os periódicos se imbuíam de 

aspectos didáticos e educativos, deixando que a relação com o leitor se constituísse em um 

patamar de proximidade, frente a um diálogo constante e vivo.  

Do mesmo modo, o exercício livre, de recuar e avançar no campo das ideias, dos 

pontos de vista estético, ideológico, e das opiniões pessoais, acabaram por marcar a 

atuação destes dois críticos. Justamente por se permitirem essa movimentação junto ao 

público-leitor, Candido e Rama tiveram com o ensaio muita proximidade. Cada um a sua 

maneira, os dois prosseguiram pautados por um das características principais deste gênero, 

segundo menciona Adorno, “o de abandonar sua próprias e orgulhosas esperanças, que 

tantas vezes o fizeram crer estar próximo de algo definitivo”445.  Afinal, completa Adorno, 

“o ensaio não almeja uma construção fechada, dedutiva ou indutiva”. 446 

Espaço para os escritores nacionais. Este se constituiu em outro ponto que Ángel 

Rama e Antonio Candido se afinaram. Valorizar, sobretudo estimular a leitura de escritores 

nacionais, jovens ou já consagrados, acabou se evidenciando em uma constante nas críticas 

semanais dos dois. Se por um lado, Antonio Candido tivera no novo um eixo de escolha e 

atuação frente ao movimento da Literatura, o que se pode entender como um critério 

alicerçado em sua visão de modernidade, herança dos Modernistas brasileiros. Em Ángel 

Rama, a determinação em construir uma visão de literatura latino-americanista, respondia 

pela valorização dos escritores nacionais. 

Sob este olhar de compreender a literatura  como uma atividade que precisa manter-

se viva entre o público e o autor, Antonio Candido e Ángel Rama igualmente levaram para 

suas críticas os autores estrangeiros. Dadas as delimitações de cada época, eles se 

dispuseram neste movimento de local e universal. Foram os dois os responsáveis em 

apresentar escritores estrangeiros a seus leitores, sob critérios que permeavam questões de 

tradição e modernidade. Traço presente entre os críticos empenhados com a formação do 

público-leitor, como aponta Gonzalo Aguiar, “A partir de su pericia en la interpretación 

textual, los intelectuales de la literatura podían encontrar claves de identidad social o 

nacional y ofrecer narrativas de conjunto del pasado y del presente”. 

 

                                                 
445 ADORNO, Theodor W.  Notas de Literatura I. trad. Jorge de Almeida. São Paulo: Duas Cidades. 
Editora 34, 1 ed. 2003. p. 25 
446 Idem, p. 25. 
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Pensando no movimento que traçaram ambos os críticos, entendemos que sob uma 

marca mais ensaística de um pensamento marcado pelo presente e pelo futuro da literatura 

nacional e latino-americana, o uruguaio manteve em seus textos deste corpus o traço de um 

ensaísta conectando  o local com o universal em perspectivas de futuros caminhos. No 

entanto, Antonio Candido de forma mais individualizada tomou autores e obras em 

movimentos menos expansivos expandidos, porém não menos esmiuçados. 

Dessa maneira, a crítica feita para o jornal, permitiu-lhes exercícios, funcionando 

com um laboratório de escrita em tempo real, mas também como um laboratório do pensar 

teórico e crítico sobre o campo que ambos optaram para atuar, a literatura. O que nos 

indica umas tantas possibilidades de futuros estudos sobre tema tão enriquecedor e pouco 

contemplado nos estudos literários. Pois foi no jornalismo que Antonio Candido e Ángel 

Rama encontraram  um dos elementos essenciais para o percurso intelectual; a liberdade do 

exercício da crítica, em seu sentido mais radical, ou seja, o do conflito, do debate, da 

descoberta e do ensaio. Nesse sentido, o brasileiro e o uruguaio se configuraram naquilo 

que Gonzalo Aguiar denomina de intelectual da literatura, “(…) se proyectó como figura 

pública legitimado por su capacidad para interpretar con un método y un arsenal conceptual 

sofisticados los textos literarios, y darles significación social, cultural y eventualmente política”.447 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
447 GONZALO, Aguiar. “Los intelectuales de la literatura: cambio social y narrativas de identidad”, In: 
ALTAMIRANO, Carlos .Historia de los intelectuales en América Latina, Los avatares de la “ciudad 
letrada” en el siglo XX. IX Tendencias y debates. Vol. 2, Buenos Aires: Katz Editores, 2010, p.685. 
Disponível em: http://books.google.com.br/books. Acesso em: 9 set. 2011. 
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7. 2 CORPUS – FOLHA DA MANHÃ  

Notas de Crítica Literária publicadas no jornal Folha da Manhã, de autoria de Antonio 
Candido no período de janeiro de 1943 a janeiro de 1945. 
 
ANO DE 1943 
 
7/1 – Ouverture 
18/3 – Literatura Brasileira (I) 
29/3 – Literatura Brasileira (II) 
13/6 – Poesia ao Norte 
11/7 – Problemas de Jurisdição 
18/7 – Um crítico 
12/9 – Inteligência e Momento 
3/10 – Romance e Jorge Amado 
10/10 – Jorge Amado (I) 
17/10 – Jorge Amado (II) 
5/12 – Gilberto Freyre 
 
ANO DE 1944  
 
9/1 – Um ano 
16/1 – A quadragésima porta 
21/1 – A quadragésima porta II 
9/7 – Um livro didático 
16/7 – Perto do Coração Selvagem 
20/8 – Livros e panelas 
10/9 – Faces descobertas 
15/10 – Confissões de Minas 
19/11 – Gilberto Freyre, sim; Giberto, não 
24/12 – Poesia inglesa 
31/12 – T.S Eliot (I) 
 
ANO DE 1945 
 
 7/1 – T.S Eliot (II) 
14/1 – T.S Eliot (III) 
21/1 – T.S Eliot (IV) 
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7. 3 CORPUS – MARCHA  
 
Textos de autoria de Ángel Rama, publicados no semanário Marcha no período de janeiro 
a dezembro de 1960. 
 
 

1. Albert Camus: del absurdo al humanismo, enero, 15. 

2. Alberto Zum Felde juzga la literatura actual. Febrero, 12. 

3. Narradores uruguayos (Felisberto Hernández, Juan Carlos Onetti, Clara Silva, 

Francisco Espínola, Mario Benedetti, Armonía Somers). Febrero, 12.  

   Poesía uruguaya 1959 (Juan Cunha, Sarandy Cabrera, Susana Soca,  

   Ricardo Paseyro, Orfila Bardesio, Carlos Brandy). Febrero, 19. 

4. La nueva crítica brasileña. Febrero, 19. 

5. Pablo Neruda: navegaciones y regresos. Marzo, 18. 

6. En este país. La enseñanza de la literatura. Marzo, 18. 

7. En este país: respuesta en llana prosa (polémica con Pablo Neruda). Abril, 1. 

8. La novela y la crítica en América. Abril, 22. 

9. Enrique Amorim: un creador infatigable. Agosto, 5. 

10. Saint-John Perse: celebrante del mundo. Noviembre, 4. 

11. Otra imagen del país (Felisberto Hernández). Noviembre, 11. 

12. Una encuesta de Ángel Rama: Qué leen los uruguayos?, Diciembre, 9. 

13. El escritor y su país, diciembre, 16. 

14. La construcción de una literatura (literatura uruguaya), diciembre, 30. 
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8. APÊNDICES E ANEXOS 

 

APÊNDICE A 

Entrevista com Antonio Candido realizada no dia 13 de julho de 2009, em sua 

residência, no bairro dos Jardins, em São Paulo.  

 
P – O sr. tem afirmado que três foram os seus centros de formação: a biblioteca da 
família, os mestres europeus que estiveram na FFLCH e com quem o sr.  conviveu e 
se formou, e a revista Clima, ou melhor, o Grupo Clima. No período específico da 
Folha da Manhã, qual o papel e contribuição do jornalismo na sua formação?  
 
AC – Representou o amadurecimento do meu tirocínio político. Eu não sou formado em 
Letras, não tenho nenhuma formação em Literatura e em Língua. Eu sou formado em 
Ciências Sociais e Políticas. De modo que a Literatura para mim era uma paixão. 
Aconteceu que eu nunca pretendi ser crítico literário, nunca. Mas quando os meus amigos 
Lourival Gomes Machado e Alfredo Mesquita tiveram a ideia de fazer a revista Clima, eu 
estava em Minas, na casa da minha família. Eles me comunicaram por carta que eu ia ser 
crítico literário. Eu respondi apavorado: “Eu nunca escrevi na minha vida.” E já tinha 
quase 23 anos. O brasileiro começa a escrever com 14, 15 anos. Eles me disseram: “Pelas 
suas cartas nós notamos que você tem capacidade de redação.” Eu aceitei e comecei a 
fazer, muito modestamente, a revista Clima. Foi em 1941, 1942, mas era uma aventura sem 
grandes consequências. Quem me pôs na Folha da Manhã foi o Lourival Gomes Machado, 
um amigo a quem devo muito. Foi o amigo que mais me amparou no começo da minha 
vida atuante como profissional. A Folha, como os jornais de antigamente, podiam ter ou 
não o seu crítico titular, uma herança francesa. O nosso jornalismo crítico entronca 
diretamente da experiência francesa. Então, a Folha da Manhã resolveu fazer uma 
transformação e, não sei bem se instaurar ou restaurar, se tinha tido antes, o rodapé crítico. 
Então, o secretário de redação era o Hermínio Sacchetta, que era um jornalista muito vivo, 
e o superintendente era o Jorge Martins Rodrigues, que estava planejando tudo, era amigo 
do Lourival: “Precisamos de uma pessoa.” Disse o Lourival: “Eu tenho.” O Lourival era 
muito ousado, era uma espécie de líder nosso. “Quem é?” “Antonio Candido.” “Mas quem 
é?” Então o Sacchetta me chamou e fez uma espécie de sabatina, umas duas horas 
conversando comigo. 
 
P – Essa sabatina foi no próprio prédio da Folha? 
 
AC – Foi, lá na Rua do Carmo. Ele era secretário de redação. Ele sentado na mesa dele e 
eu ao lado. Perguntou tudo: qual era o meu método, o que é que eu achava, coisa e tal. Ele 
aceitou, eu então comecei. Devo dizer que eu não teria aceitado essa tarefa, que eu achava 
muito acima das minhas possibilidades. Eu era um rapaz de Minas, eu era um estranho. E 
com 24 anos, como é que eu ia aceitar? Foi no começo de 1943. Quando eu conheci o meio 
intelectual de São Paulo, eu pensava que Sérgio Milliet era um escritor francês. Não sabia 
nada. E eu aceitei por motivo financeiro. O meu pai tinha morrido, meu pai era médico. 
Então, enquanto medicou, ganhou; morreu, acabou. Comecei a fazer crítica. E devo dizer 
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que para mim, pessoalmente, o jornalismo foi a escola de crítica. Eu não aprendi a fazer 
crítica na universidade, eu aprendi a fazer crítica no jornal. Isso eu faço sempre questão de 
dizer. Eu sou heterodoxo dentro da universidade, porque eu não tive formação nem de 
Linguística nem de Literatura. A minha formação o que é que foi? Era a coisa que o 
jornalista, o foca, que é jogado e fala: “Você tem que escrever sobre o escândalo no 
Senado.” E tem que escrever! Eu aceitei a tarefa de escrever sobre os livros da semana. 
Cinco laudas datilografadas com dois espaços, 30 linhas e 70 toques.  
 
P – E o título, o tamanho, o nome da seção... 
 
AC – Todos os rodapés tinham um título geral. Por exemplo, aqui em São Paulo, o crítico 
muito em voga era o Plínio Barreto d´O Estado de S. Paulo. Nesse tempo, O Estado de S. 
Paulo tinha sido confiscado, ele era do Diário de São Paulo. Então a rubrica dele era: 
Últimos Livros. Álvaro Lins, um crítico pelo qual eu tenho uma admiração, era do Jornal 
do Brasil. Dele era o título Jornal de Crítica. Outro lá no Rio Grande do Sul tinha Letras da 
Província. Eu escolhi Notas de Crítica Literária. Esse aparecia sempre, depois vinha o 
título do artigo.  
Então, respondendo à sua pergunta inicial, considero que o jornalismo crítico foi a minha 
escola de crítica. Aí que eu aprendi. Quais são as vantagens e desvantagens? A grande 
vantagem é que a gente é obrigado a escrever de maneira relativamente acessível para o 
leitor do jornal. Outra vantagem é que a gente tem que desenvolver a intuição crítica. 
Porque se sai um livro seu, se eu recebo seu romance: Joana Rodrigues, A Sombra dos 
Maracujás. Eu não sei quem é Joana Rodrigues. Então, eu arrisco a minha reputação. Se eu 
digo que seu livro é bom e ele é ruim, eu fico mal. Se eu digo que ele é ruim e ele é bom, 
eu fico mal. Então, é uma tensão constante. A crítica de jornal é muito difícil. Eu costumo 
dizer que criei uma categoria, uma atividade de alto risco. Assim como na indústria 
existem as profissões de alto risco, com até suplementação de salário, eu acho que a crítica 
de jornal é também uma atividade de alto risco. Se a senhora está na universidade e lhe 
pedem para fazer um artigo sobre Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de 
Assis, não haverá problema algum, pois a senhora sabe qual é a atitude que terá diante de 
um homem chamado Machado de Assis. Agora, se a senhora está num jornal e lhe dão um 
livro de ensaio do senhor Manoel de Oliveira, chamado A Santa Cruz do teu Rosário, a 
senhora não sabe quem é o senhor Manoel de Oliveira, não sabe nada dele. A senhora está 
arriscando. Então, esta condição é uma escola extraordinária, pois se aprende a 
desenvolver a sua acuidade, a sua intuição e a sua coragem. 
Até por isso, fui ameaçado de agressão física muitas vezes. Houve até uma vez lá na 
Folha, eu me lembro perfeitamente, eu estava com o Sacchetta, chegou um rapaz muito 
simpático chamado Herculano Cruz, que trabalhava lá, falando: “Olha, Antonio Candido, 
eu quero te dar uma notícia desagradável. Fulano de Tal comprou uma bengala para te dar 
uma sova.” Eu fiquei apavorado. Felizmente, ele não me encontrou e essa sova até hoje eu 
não levei. Mas é, inclusive, é uma atividade de risco em mais de um sentido. Agora, a 
senhora pode perguntar: “Essa foi a sua escola de crítica? Mas, então, o que é que os sr. 
acha da crítica de jornal?” É a segunda parte da sua pergunta. Eu acho, que é preciso deixar 
bem claro, que o jornalismo crítico, como nós fazíamos no Brasil, era herança direta dos 
franceses. O jornalismo crítico nasceu na França nos anos de 1820, 1830... e gerou os 
cultores que nos serviram de modelo. Não sei como era em outros países, mas por aqui, 
desde o começo da crítica romântica brasileira no século passado, a gente pensava em 
Sainte-Beuve, Taine, Edmond Scherer, Paul Bourget. Aqueles críticos que escreviam o seu 
rodapé. Então, por aqui, foi a criação de um gênero literário inspirado na tradição francesa, 
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que é uma escola em que o tratamento da literatura se faz de uma maneira muito urbana, ao 
contrário da universidade. A universidade costuma complicar muito as coisas, enquanto 
que o jornalismo crítico simplifica. A literatura na França, como disse, era muito urbana, as 
senhoras recebiam os escritores no salão para discutir, para conversar. Então, tinha que 
haver urbanidade, tinha que haver civilização, tinha que haver tolerância. Isso tudo passou 
para o jornalismo crítico. Tinha que haver briga, também. Isso passou para o jornalismo 
crítico. Então, eu acho que a crítica de jornal, o jornalismo crítico, vamos dizer assim, é 
uma forma muito viva de crítica, porque coloca tanto o crítico quanto o leitor na literatura 
que está se fazendo. O crítico não é impedido de periodicamente escrever sobre o passado. 
Por exemplo, saiu a biografia de Aluísio Azevedo, ele aproveita e fala de Aluísio Azevedo, 
é claro. Mas o teste do crítico é a literatura do momento. E essa literatura é muito boa para 
o público, porque ela educa o público.  
 
P – Uma curiosidade sobre a questão da Folha da Manhã: o jornal determinou em 
algum momento qual era o público deste rodapé? Isto chegou a ser citado?  
 
AC – Nunca! Lá eu tive liberdade total, talvez por causa de afinidades ideológicas. O 
Sacchetta tinha sido secretário-geral do Partido Comunista, era da dissidência trotskista, e 
nós estávamos começando a militar politicamente numa coisa muito original: éramos 
esquerda e não éramos nem stalinistas nem trotskistas. E dizíamos: “Nós queremos um 
socialismo que não siga as palavras de ordem da União Soviética, porque elas foram feitas 
para a União Soviética e não para o Brasil.” Então, nisso nós discordávamos tanto dos 
trotskistas quanto dos stalinistas. Mas havia uma afinidade. Éramos de orientação marxista 
e socialista. Por isso o Sacchetta dizia: “Olha, tem carta branca.” Se ele percebesse que eu 
era um fascista, por exemplo, ele diria: “Não, aqui não serve.” 
 
P – O sr. acredita que pelo fato de ter tido um professor universitário tenha 
influenciado sua escolha profissional?  
  
AC – Ah, não. Para começar, eu era assistente de Sociologia. Agora, o que ocorria de novo 
naquele momento, em São Paulo, era a universidade soltando os seus primeiros rebentos. 
Isso despertava um certo interesse, uma certa curiosidade. E nós tínhamos fama de pessoas 
cultas, porque as aulas eram em francês. Os professores eram franceses, eram italianos. 
Então, nós tínhamos uma certa aura, tanto que a turma de Clima despertou um certo 
ressentimento, mas em geral ela foi bem recebida pelos meios culturais. Eles nos 
aceitaram. Eu dou o exemplo seguinte: em 1942, antes de eu ser crítico da Folha, eu era 
crítico de Clima. Ao ser fundada a Associação Brasileira dos Escritores para lutar contra o 
Estado Novo e para ostensivamente defender os direitos autorais, houve uma reunião, com 
o Sergio Milliet, como presidente. E quem foi o segundo secretário? Um menino, eu! Não 
tanto por minha causa, mas para colocar  alguém de Clima. Na hora eu percebi. Então, logo 
no começo, fomos aceitos. Então, eu digo que o fato de sermos uma coisa nova, sermos 
universitários, isso contribuiu para criar uma certa aura de respeito e de estima. E, às vezes, 
também de birra, porque frequentemente eles diziam que minhas críticas eram muito 
pedantes, que eu parecia professor universitário, usava jargão. 
 
P – Em relação à questão das críticas, em Brigada Ligeira, foi o sr. quem selecionou o 
conteúdo de 10 artigos? 
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AC – Foi. Nem eu pensava em publicar o livro. Mas acontece que abriu-se o concurso de 
Literatura Brasileira para a cadeira. E eu, menino ousado, pensei o seguinte: “Eu já vi que 
eu não quero Sociologia, eu quero Literatura.” E pela legislação daquele tempo, como nós 
não tínhamos congregação, quando se punha uma cadeira em concurso qualquer portador 
de diploma superior podia concorrer. Veterinário, dentista, compreende? Então, abriu-se a 
cadeira para Literatura Brasileira. Eu pensei: “Eu não vou conseguir essa cadeira, é claro, 
pois tinha apenas 26 anos. Mas vou tentar.” O primeiro colocado pegava a cadeira, os 
aprovados ficavam livres-docentes. “Ficando livre-docente, eu sou doutor em Letras, aí eu 
posso passar para Letras um belo dia.” E foi o que aconteceu. Eu fiquei com esse título. 
Quando houve oportunidade, muito tempo depois, eu passei. Então o Martins, que era o 
meu amigo: “Por que é que você não junta uns artigos para fazer título?” Que eu não tinha 
título nenhum. Então eu peguei e tive a ideia de fazer um volume sobre romance. Então eu 
fiz aquilo e apresentei um livrinho. Aquilo me valeu de título, não tinha nada publicado, eu 
era um menino. Então eu fiz aquilo por interesse, vamos dizer, interesse de concurso. Eu, 
pessoalmente, fui sempre muito tímido em publicação. Naquele tempo, frequentemente os 
críticos pegavam os rodapés, reuniam e publicavam em volumes. Quando eu comecei a 
fazer crítica, eu fiz nome bastante depressa, sobretudo porque eu creio que os críticos eram 
quase todos católicos ou liberais e eu era de esquerda. Aí, eu fiz assim: “Puxa, afinal um 
crítico de esquerda. Está se vendo que o menino é socialista.” Então, causou-se um certo 
barulho. Era a ditadura do Estado Novo, tinha duplo valor. Então o José Olympio, grande 
editor, mandou me oferecer para eu reunir um ano e eu não quis. Foi uma grande bobagem 
que eu fiz, grande bobagem. Eu: “Não, isso é artigo de jornal, é coisa transitória. No futuro 
eu vou escrever ensaios.” Sabe qual é o erro? É que bons ou maus artigos, tem-se o retrato 
da época. Se eu tivesse publicado, se eu tivesse ouvido o José Olympio, eu teria publicado 
três volumes de Notas de Crítica Literária. Bons ou maus, para consulta seriam ótimos. 
 
P – Aproveitando, mais um esclarecimento: a não ser a revista do Departamento de 
Teoria Literária, Literatura e Sociedade, que agora nas edições comemorativas 
reproduziram alguns desses artigos... 
 
AC – As meninas dessa revista reproduziram muitos artigos meus, inclusive classificaram 
para mim, estava uma bagunça. Alguns estão perdidos, eu nunca mais... 
 
P – Isso é o que eu queria perguntar: e os artigos desse período, de 1943 a 1945 da 
Folha da Manhã? Houve alguma publicação que reúna esse material? 
 
AC – Não, nunca. Eu fiquei na Folha de janeiro de 1943 a janeiro de 1945, portanto, são 
quase 100 artigos, o que representam 500 páginas e dariam facilmente dois volumes, e o 
Diário de São Paulo daria outro. Vários desses artigos depois eu transformei em ensaios, 
eu ampliei e publiquei em outros lugares. Mas fiz essa bobagem de não publicá-los, porque 
aí eu teria um retrato de época bom ou mau, não importa.  
 
P – E seria também um instrumento para estudantes tanto de Jornalismo quanto de 
Literatura, um outro olhar. 
 
AC – Se o estudante quisesse saber: “Em 1943 como é que o Jorge Amado foi recebido? 
Estava ali. Clarice Lispector, estava ali. 
 
P – E não existe a intenção de recuperar esse material? 
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AC – Não, agora já passou. Porque grande parte dos autores ninguém sabe mais quem é, 
acabou completamente. Aquilo tinha interesse, agora já passou, mas foi uma bobagem 
minha, foi uma bobagem minha ter recusado a proposta. A tese que eu fiz para a faculdade, 
Método Crítico de Sílvio Romero, o José Olympio me ofereceu para publicar 
imediatamente aos Documentos Brasileiros, e também não publiquei. Resultado: essa tese 
só foi publicada 20 anos depois como boletim da faculdade. Ninguém leu! Quer dizer, uma 
tese morta, perdida e poderia ter prestado serviço. São minhas neuroses. 
 
P – O sr. cita bastante a questão da intuição, como elemento importante no crítico 
literário. É claro que uma intuição analítica ou intuição literária não vem do nada. O 
senhor credita isto à sua formação? 
 
AC – Credito. Eu credito tudo que eu sou na vida a meu pai, minha mãe e a minha casa. 
Isso é um lugar-comum. Todo mundo fala: “Devo tudo a meus pais, tal.” Isso faz parte, 
mesmo que não deva, a pessoa diz por uma questão de cortesia. Eu tive uma casa 
realmente excepcional. Olha que a turma do Clima era uma turma muito inteligente, muito 
capaz. Não tem um amigo meu que teve o back off que eu tive. Alguns deles tiveram pais 
muito inteligentes, muito cultos. Eu tive pai e mãe. Eu sou o único. Eu nasci no meio de 
livros. O meu pai, todas as noites, desde que eu tinha, mais ou menos, nove anos de idade, 
meu pai era médico, escrevia, ele ia para o escritório dele estudar. Mas nós morávamos 
numa pequena cidade de Minas, chamada Cássia. Ele tinha a biblioteca dele lá. Jantávamos 
às sete horas, acabava às sete e meia, então meu pai lia para nós. A primeira coisa que ele 
nos leu foi História da Campanha do Paraguai, de Emilio Jordão, para despertar o 
patriotismo. Depois, ele leu Rudyard Kipling, [O livro da selva]. E chegava a dar os dois 
volumes do dicionário Larousse para a gente brincar. Então, nós pegamos aquele 
dicionário precioso, recortávamos, pintávamos bigode em Luís XIV, pintava a cabeça de 
Napoleão de vermelho. É brincadeira, mas percebe qual era a intuição? Brincando dois 
anos com um dicionário enciclopédico, vendo as pranchas dos uniformes, dos coleópteros, 
dos mamíferos, os reis de França, alguma coisa fica. Só depois de meu pai morto (morreu 
muito moço), é que eu percebi o método educacional dele. Ele tinha mania de Dostoievski. 
Ele nos contava, para nós meninos, a vida de Dostoievski. Dostoievski lutando para ganhar 
dinheiro, passando necessidade; nós nos emocionávamos e essa era a atmosfera.  
A minha mãe também lia muito. A minha mãe, depois que meu pai acabava de fazer a 
leitura, nos contava histórias de fadas. Quer dizer, meu pai cuidava da inteligência, da 
reflexão, enquanto minha mãe, da imaginação. Quando eu tinha dez anos de idade, nós 
fomos para a França. Isso para mim foi fundamental. Meu pai nos chamou, meu pai nos 
entregou a uma professora chamada mademoiselle Marie Rohlfs de Sussex. Foi uma 
mulher para mim extraordinária. Então, meu pai nos levava na Comédie-Française, nós não 
entendíamos nada. Peça de Corneille, Racine, mas ficávamos entusiasmados vendo romano 
tirar espada, bandeira. Era assim que era o meu pai. Vai soltando, isso vai ficando no 
subconsciente. Quando esse menino crescer e ler Racine, isso tudo volta. Então, assim que 
eu fui educado. Os grandes valores de meu pai eram valores de cultura. Meu pai dizia: 
“Não se casem com moça rica.” Naquele tempo, os pais queriam que os filhos casassem 
com moça rica. Os médicos, advogados iam para cidade pequena e perguntavam: “Onde é 
que tem cidade com coronel rico para a gente casar com a filha?” Isso era o programa. 
Meu pai se casou com minha mãe que era muito pobre e meu pai nos dizia: “Não casem 
com moça rica, porque aí o dinheiro desvia a atenção. E vocês ficam humilhados, porque 
vocês não são ricos.” Para ele era a cultura, quer dizer, ele cuidou dos três filhos (Roberto, 
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Miguel e Antonio Candido). De modo que a intuição nasce, porque quando surge um 
problema vem de dentro. Quer dizer, a quantidade de noções que eu adquiri bem cedo, 
graças a meu pai, à minha mãe, ao ambiente cultural, à essa viagem à Europa, eu não sou 
nem capaz de avaliar. Meus irmãos, a mesma coisa. Eu tenho um irmão que é um excelente 
escritor, que não tem nome nenhum porque ele trabalhava na indústria e não era do meio. 
Mas ele tem um livro sobre a guerra na Itália. É uma beleza de livro. Ele foi pracinha. 
Chama-se Mina R (autor Roberto de Mello e Sousa). Escrever também sobre os pré-
socráticos. Ninguém dá bola, porque ele não é do circuito intelectual. Mas nós fomos 
formados para isso. 
 
P – Assisti a uma entrevista sua na Rede Minas, um programa sobre Literatura, onde 
o sr. afirmou que “a crítica literária, ao se aportar na universidade, ela se 
aprofundou”, referindo-se a um embate entre a crítica jornalística e a crítica da 
universidade. Numa da suas falas, o sr. cita: “Eu sou a favor desse movimento, 
mesmo que não se tenha grandes obras nos trabalhos acadêmicos, mas esses estudos 
aprofundam.” Essa questão da crítica da universidade e da crítica no jornalismo 
carrega algumas contradições, como a de que a crítica da universidade é uma crítica 
que ficou na universidade, encapsulada ali e que não tem leveza ou a proximidade 
com o leitor da crítica jornalística. Queria que o senhor comentasse sobre este 
aspecto. 
 
AC – Isso é quase inevitável. Eu acho que o surgimento e o desenvolvimento da crítica 
universitária propriamente dita no Brasil foi uma grande conquista. Há uns 40 anos atrás, o 
Afrânio Coutinho disse uma coisa muito justa: “Mas o que importa no Brasil é a crítica que 
está se fazendo nas universidades.” Eu hoje acho que a crítica brasileira é muito mais 
importante do que era no meu tempo. Hoje tem especialistas, no meu tempo não havia. Nós 
éramos autodidatas em matéria de literatura e ainda estávamos muito próximos de um certo 
diletantismo. Enquanto que agora os críticos são profissionais. É claro que toda a conquista 
que a gente tem importa em perda. Para eu ter uma certa inteligibilidade, eu tenho que ter 
uma certa superficialidade, não posso dar peso. Já para o crítico universitário descer ao 
fundo dos problemas, escarafunchar, averiguar, descobrir, ele tem que renunciar a certa 
amenidade. Aquilo pode ser pesado, pode interessar só a especialistas, mas isso é que faz o 
saber progredir, o progresso do saber. Eu admiro muito, por exemplo, na universidade, o 
trabalho do professor Castello [Prof. Dr. José Aderaldo Castello]. O Castello, eu me 
lembro, ele era moço, as pessoas ficavam revoltadas às vezes: “Professor Castello, eu 
quero fazer mestrado com o senhor.” “Tá muito bem. Para fazer mestrado comigo, você 
tem que pegar uma revista e estudar.” “Ah, eu não quero, eu quero fazer uma matéria sobre 
o bigode de Machado de Assis.” “Então não faz comigo.” O pessoal dizia: “O professor 
Castello é tirante.” Ele não é, o professor Castello tem um projeto. Resultado: graças a 
isso, ele fez 10 ou 12 ou 5 teses sobre as revistas brasileiras que são extraordinários 
instrumentos de trabalho.  Essa é a crítica científica. E eu acho de uma grande importância. 
O professor Castello publicou em 16 volumes o material das academias literárias. Nunca 
ninguém conhecia no Brasil. Isso é penoso, é pesado, compreende? Eu acho que esse, o 
trabalho universitário, foi um grande progresso no Brasil. Hoje nós não temos mais aquela 
crítica francesa, mas aquilo foi um momento que passou. Foi um momento em que, vamos 
dizer, a cultura universitária francesa estava se projetando junto ao público.  Ela cumpriu 
essa tarefa, depois se retraiu e a universidade assumiu. Eu admiro muito as novas gerações 
dos estudiosos da Universidade de São Paulo, que eu conheço bem. Eu acho que são, em 
média, muito superiores ao meu tempo. Há monografias muito importantes, há pesquisas, e 
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a função da universidade é esta mesmo. A função da universidade não é fazer literatura 
agradável, a função da universidade é pesquisar para fazer a verdade aparecer. Fazer 
progredir o conhecimento. Isso eu acho que a universidade brasileira, em geral, e a 
Universidade de São Paulo, em particular, faz muito bem. Eu não sou daqueles que dizem: 
“Ah, que pena que acabou a crítica de rodapé.” Não, ela cumpriu o seu papel. E eu digo 
isso, porque eu sou um crítico desse tipo. Eu sou um crítico de rodapé, eu sou um ensaísta, 
não sou um erudito. 
 
P – O sr. disse em algumas entrevistas que a questão da militância não se ensina. A 
questão militante, do crítico militante? É importante levar isso adiante? 
 
AC – Era no meu tempo. Eu não sei hoje. Como eu disse, hoje eu acho que a crítica está 
muito nas mãos da universidade. Aí não se pode falar em militância crítica. Militância 
significa quando o crítico atua em relação a um grupo social determinado. De modo que o 
crítico de jornal era um crítico militante na medida em que ele fornecia à classe média, que 
é a que lia jornais, uma iniciação à literatura. Eu quis ser um crítico militante e não me 
arrependo de ter sido um crítico militante. Eu tive prazer em ser um crítico militante. Acho 
que a minha geração, não eu, ajudou muito a consolidar a presença da literatura junto às 
pessoas instruídas no Brasil. Depois, a universidade pegou.  
 
P – Sobre a sua atuação como professor, como crítico no espaço público do jornal e 
depois no espaço da universidade, o que o sr. tem a dizer sobre essa atuação? 
 
AC – Bom, acho que eu já falei quanto à primeira parte. Quer dizer, eu fui um crítico 
militante, inclusive no começo eu era um crítico um pouco político. Como nós estávamos 
em tempo de ditadura, eu queria aproveitar a crítica para passar ideias e passei. Aquilo 
contribuía para o socialismo, para a democracia, depois, a grande mudança da minha vida 
intelectualmente foi a tese sobre Sílvio Romero. Quando eu estudei o Sílvio Romero mais 
ou menos a fundo, eu vi o perigo do crítico sectário. Porque o Sílvio Romero é um crítico 
sectário, um evolucionista sectário. Pensei: “Meu Deus, onde é que estou me metendo?” 
Eu tive nesse momento uma grande influência do New Criticism americano, e eu então 
vivi, porque não adianta a gente pensar, é preciso viver. Aí, eu vivi a ideia de que literatura 
é sobretudo forma. Forma. E que, portanto, se eu quiser, mesmo o aspecto social, se eu 
quiser estudar, tenho que estudar através da forma. Então, a tese sobre Sílvio Romero fez a 
minha mudança. Tanto que, ao comparar o meu artigo de abertura da Folha e os artigos de 
abertura do Diário de São Paulo vai se notar que são completamente diferentes. O 
primeiro é quase de um militante político, o segundo é de um indivíduo respeitoso aos 
valores estéticos. Aí, eu comecei a receber paulada da esquerda. Um militante político 
daquele tempo escreveu um artigo terrível num jornal chamado O Moscardo que havia 
aqui, um pequeno jornal violento. Ele escreveu que eu tinha me vendido ao Chateaubriand, 
que eu tinha abandonado a ideologia para fazer estética. Muito curioso é que quatro ou 
cinco anos depois esse jornalista tornou-se um dos pilares do Chateaubriand, trabalhou o 
resto da vida na casa do Chateaubriand. Bem, eu deixei de ser crítico político, mas 
continuando como militante político, que é outra coisa. Sei que sou muito mais ligado aos 
valores estéticos. De modo que, como crítico universitário, já tinha passado por essa 
experiência da tese do Sílvio Romero, que eu procurei então conciliar, vamos dizer, a 
atenção dada aos fatores externos, aos fatores sociais com a integridade estética da obra.  
Tentando, é difícil, mas tentei, tentei.     
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P – Como eu vou falar também sobre o Ángel Rama, um crítico do jornal, tenho 
algumas perguntas a serem respondidas. Por exemplo: como vocês se conheceram? 
Como o sr. avalia sua obra? Como o sr. lia o Ángel Rama e o Marcha?  
 
AC – Ele sempre me mandou o Marcha. O que eu posso dizer é que sempre tive pelo 
Ángel Rama uma extraordinária admiração, eu sou muito contra esse negócio de dizer: 
“Fulano é o maior isso, beltrano é o maior aquilo.” Não gosto disso. E eu não diria que ele 
é o maior crítico da América Latina, de todos nós, mas eu diria que eu não vejo nenhum 
maior que ele. Quer dizer, muita reverência pelo Ángel Rama, que é dez anos mais moço 
que eu. Inclusive, ele tem uma capacidade que eu admiro, porque eu não tenho: admirar as 
qualidades que não se tem. Um livro como La ciudad letrada, por exemplo, eu jamais seria 
capaz de escrever. É livro de um pensador. O Rama é mais do que crítico, ele é um 
pensador da cultura. Então, eu acho que a força do Rama nem seja talvez da capacidade de 
avaliação crítica, é a capacidade de reflexão sobre a literatura. Ele é um pensador da 
literatura. Eu acho brilhantíssimo isso. Isso se manifesta nas grandes visões de conjunto 
que ele tem. É preciso não esquecer, inclusive, que ele inventou a Biblioteca Ayacucho, lá 
na Venezuela. Uma visão continental da literatura, uma concepção... É muito comovente, 
por exemplo, o interesse que ele tinha pela literatura brasileira, que os hispano-americanos 
geralmente não têm. Ele sempre me disse que começou a se interessar por literatura 
brasileira por causa do contato comigo. Eu fui pra lá, ficamos amigos e daí começou. Pode 
ser. Quando vinha ao Brasil, ele comprava livros em quantidade. Logo ele avaliou a 
grandeza de Machado de Assis. Ele me dizia sempre: “o maior poeta do século XIX da 
América Latina é José Hernandez, o maior romancista é Machado de Assis”. Isso ele nunca 
deixou de falar. De modo que eu diria que o Rama para mim é, sobretudo, um pensador da 
literatura mais do que um crítico jornalístico. Mesmo os artigos dele, como os publicado no 
Marcha, é tudo passando para o pensamento. Ele está sempre fazendo ensaio ideológico. 
Ele está sempre pensando sobre literatura em conjunto, sobre literatura e a sociedade. Essa 
é a tendência dele. Ele sabia explorar muito bem os conceitos. Ele pegou, por exemplo, o 
conceito de transculturación do Ortiz, do cubano, e desenvolveu de uma maneira 
extraordinária. Ele pegou o que eu disse sobre sistema literário e desenvolveu de uma 
maneira incrível. Ele disse como eu nunca fui capaz de dizer.  
Num ensaio dele que eu comento, aliás, em um artigo que eu escrevi sobre ele, ele mostra 
essa contradição fantástica que está na base da literatura da América Latina: como é que as 
vanguardas europeias que são uma coisa que joga pra frente no Brasil foram feitas através 
do regionalismo que puxa para trás. Ele botou o dedo na originalidade da América Latina. 
Quer dizer, ele tinha essas discussões geniais. Além do mais, ele era uma personalidade 
humana absolutamente fascinante. Eu o convidei uma vez para vir dar um curso aqui em 
São Paulo. Eu nunca vi coisa igual. Era um anfiteatro lá nas colmeias, enorme, com 200 ou 
250 pessoas. Nunca vi uma coisa igual. O público eletrizado. A impressão que eu tinha era 
que ele eletrizava o público, porque não havia um suspiro, não havia uma respiração. E ele, 
com toda naturalidade, aquela flama que ele tinha, aquela coisa e tal. Eu nunca vi uma 
comunicação de um intelectual com o público como eu vi com o Rama. Eu vi o Monegal, 
que é brilhantíssimo também, mas era histriônico, compreende? Enquanto que o Angel, 
não. O Ángel não caía do pedestal de intelectual. Ele era uma capacidade de comunicação 
realmente extraordinária. A capacidade que ele tinha de dar corpo às ideias, através da 
palavra, era uma coisa milagrosa. A escrita dele era uma beleza de escrita. De modo que eu 
acho, eu já não leio há algum tempo, mas tudo o que eu li dele eu acho extraordinário. 
Aquele livro de mocidade dele, Geração Crítica (La generación crítica, 1972), é 
extraordinário. Ali está tudo o que ele foi na Marcha, está ali. Aquilo praticamente é uma 
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antologia da Marcha. Então se vê bem o que é o Rama; um homem preocupado. 
Visivelmente, ele sofreu muito a influência do Sartre na Qu'est-ce que la littérature. Então, 
como leitor de Qu'est-ce que la littérature, que era uma espécie de bíblia da rapaziada 
naquele tempo, ele montou a colaboração dele em Marcha com aquela visão participante 
do Sartre. E, como Sartre é um filósofo, um pensador, ele tirou aquela centelha filosófica 
do Sartre. Definiria o Ángel Rama não como um analista, mas como um pensador da 
literatura. O serviço que ele prestou à literatura do continente foi incalculável. E a morte 
dele foi uma catástrofe. Ele tinha vida pela frente. Ele tinha estado em Campinas por causa 
daquela obra que a Ana Pizarro coordenou. Eu e ele fomos encarregados de fazer a síntese 
dos debates e fazer um rascunho do plano. Ele veio para a nossa casa. Nós morávamos na 
Vila Olímpia. Ele passou cinco dias conosco. Dormindo lá em casa. A Gilda, ele e eu. 
Íamos para cá e para lá, mas em volta da mesa pá, pá, pá [gestos sobre os bater dos 
pontos]. Montamos tudo, ele disse: “Bom, não está terminado, agora precisamos dar a 
demão final. Nós estamos em – acho que era outubro –, você agora vai a Paris, assim como 
eu fui ser hóspede aqui, você e a Gilda vão ficar no nosso apartamento lá em Paris. E em 
março nos terminamos.” Em novembro de 1983 ele morreu. Ele esteve em casa em 
setembro de 1983. A morte dele foi uma grande perda para a literatura da América Latina. 
Ele tinha uma grande capacidade de liderança intelectual. Ele era talvez o crítico mais 
respeitado da América. Eu acho uma figura extraordinária. É como eu lhe digo, não digo 
que ele é o maior crítico latino-americano, porque eu não gosto disso, mas não conheço 
ninguém maior que ele.     
 

 

 

APÊNDICE B 

 

Depoimento de Antonio Candido durante curso de pós-graduação (Disciplina 

FLT5005-1: Seminários de Teoria Literária: Ensaios de Antonio Candido) ministrado 

pelo prof. Dr. Joaquim Alves de Aguiar. Na ocasião, Candido discorreu sobre sua 

formação de crítico. 27 de outubro de 2009, prédio de Letras da Faculdade de 

Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP.   

 
    “A gente só sabe como é que se formou depois que fica velho. Isso porque a gente 
sistematiza o passado, apontando foi isso, aquilo, aquilo outro. Eu, a partir de certa altura, 
cheguei à conclusão que a minha formação de crítico não dependeu de nenhuma influência 
muito importante, nenhuma leitura fundamental. Dependeu de certas práticas, de certos 
hábitos adquiridos na infância. Eu então vou conversar com vocês sobre esta fase, sobre o 
período de 1930 a 1945.  
    Eu acho que na base de minha atividade crítica três coisas foram favoráveis. Primeiro, 
eu apontaria o espírito de antologia. Uma coisa fundamental no estudioso da literatura é ele 
aprender a identificar quais são os textos válidos, aqueles que são importantes. Se tal autor 
é mais importante que outro; se dentro da obra desse autor aquele livro é mais significativo 
que o outro. É o espírito de antologia. Eu não sei por que eu tive esse espírito muito 
precocemente, por que eu comecei a fazer antologia. Até trouxe para mostrar para vocês, 
eu nunca mais tinha visto isso. São quase 50 anos. Minha mãe guardou.  
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    Isso é a antologia que eu fiz, tinha 12 anos de idade. Trechos Escolhidos de Alguns 
Autores Célebres Colecionados por ACMS, volume primeiro, segunda edição, revista e 
piorada pelo autor (risos). Todos os exemplares devem ser rubricados pelo autor. Número 
1.325, Antonio Candido de Mello e Souza. Isso é caderno de colégio, de 1930. Eu ficava 
com preguiça, às vezes, de copiar os textos, então as minhas antologias eram em grande 
parte em branco (risos) Eu fazia o seguinte: desenhava a guilhotina e ficava por isso 
mesmo, não copiava, mas tinha escolhido. O essencial é o espírito de escolha. É você ir 
treinando a escolher. Cheguei à conclusão que esse gosto pela seleção de trechos é o 
começo da discriminação, por que é que esse trecho é mais importante que aquele? Por que 
é que esse autor é mais importante que aquele? Então, a primeira coisa é esse espírito de 
antologia. 
    A segunda coisa importante é o espírito de resenha. Se eu tenho, eu escolhi esses 
trechos, agora, um belo dia, eu posso querer escrever. Então, eu tenho que – é muito difícil 
– é fazer a resenha. Quer dizer, o ensino da literatura liga-se em grande parte a fazer a 
resenha. E a gente descuida disso. Fazer resenha obriga a dizer, em quatro ou cinco 
páginas, o que é essencial de um livro de 200 páginas. Na minha vida foi importantíssima 
uma revista que ninguém mais conhece hoje em dia, que é o Boletim de Ariel. Eu tinha os 
mesmos 12 anos quando ela apareceu. Uma revista que merecia uma tese de doutorado   
    Esta revista durou de outubro de 1930 a 1939 ou 1940. Era eminentemente um boletim 
de resenhas, de Murilo da Silva Telles. Eu achava bonito aquilo. Ela tinha um artigo de 
fundo, notícias literárias, transcrição, mas o básico era composto de resenhas. É muito 
difícil fazer uma resenha. A meu ver, quem sabe fazer resenha mesmo, são os ingleses. 
Eles têm espírito de resenha. E grande parte dos escritores ingleses treina para fazer 
resenha. E muitos grandes escritores ingleses continuam fazendo resenhas pela vida afora. 
Um artigo muito interessante do George Orwell, que é o autor de 1984, em que ele diz qual 
é arte da fazer resenhas. A resenha consiste de matéria despretensiosa respeitando o texto e 
não ir contra o autor do livro.  Então, tem que fazer de maneira clara para que os outros, 
lendo aquilo compreendam o livro e tenham ou não vontade de comprá-lo.  
    O Boletim de Ariel era editado por umas pessoas que, hoje, até os estudiosos de 
literatura não conhecem mais: Agripino Grieco e Gastão Cruls. O Agripino Grieco era o 
crítico mais famoso dentro do grupo. Todo mundo no Brasil lia o Agripino Grieco. Não era 
um grande crítico – até nem chegava a ser crítico. Era um grande colunista literário, muito 
divertido, muito espirituoso. A gente lia porque ele metia o pau em todo mundo. Moço 
gosta de brutalidade. Ele tinha algumas crônicas geniais.  
    Quando Rui Barbosa morreu, em 1923, o Brasil inteiro ficou de luto. Rui Barbosa era o 
símbolo de inteligência, um homem de valor, grande jurista. Então, a Academia Brasileira 
de Letras disse: “Não vamos dar substituto para o Rui Barbosa, a cadeira dele tem que 
estar vazia.” Então, Agripino Grieco escreve um artigo chamado A Cadeira Vazia, falando 
dessa justa lição da Academia, mas, que afinal de contas isso não era possível, era contra o 
regulamento. Tinha que preencher os 40 lugares imortais. E ela conseguiu um milagre, 
elegeu uma pessoa e a cadeira continuou vazia, mesmo elegendo o senhor Laudelino 
Freire.  
     Depois do espírito de antologia, posso afirmar que me formei lendo resenhas. Mas eram 
resenhas que eu próprio não escrevia. Sabia que não queria ser poeta, não queria ser 
romancista, não queria ser escritor, jamais. Num jornalzinho no ginásio com muito esforço 
escrevi um artigo, quando tinha 16 anos. Foi com essa idade que ocorreu um fato ao qual 
atribuo muita importância para minha formação de crítico. Foi quando minha mãe me 
disse: “Por que você não anota sobre a leitura? Isso é um bom exercício. Você põe o nome 
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do autor, põe o nome do livro, põe o nome da editora, a data. E qualquer bobagem dizendo 
gostei, não gostei, é ruim, esse é melhor que aquele.”  
    Então me habituei a fazer cadernos e cadernos. Nesse momento eu chegava à terceira 
coisa importante da minha formação, que foi a leitura dos compêndios de história da 
literatura. Tenho as antologias, as resenhas e as histórias da literatura. História da literatura 
eu comecei a ler no momento que comecei a fazer esses cadernos. A história da literatura 
dá a visão do conjunto. Não é mais o livro tal, não é mais o trecho tal, é o conjunto. E eu, 
então, me tornei um grande leitor de história da literatura. Pequena História da Literatura 
Brasileira, de Rômulo de Carvalho, eu sabia de cor.  
   Eu estava no ginásio, em São João da Boa Vista, quando caiu para mim um ponto 
qualquer de literatura e eu simplesmente escrevi sobre o Ronald de Carvalho. Meu 
professor de Português, Francisco Pascoal, pegou minha prova e publicou no jornal dele, 
Correio de São João, eu não soube disso. Eu já era professor da faculdade quando um 
antigo professor meu, lá de São João, me deu um exemplar. Fiquei muito satisfeito. Ao 
mesmo tempo, eu lia a História da Literatura Portuguesa, do Mendes dos Remédios. E 
fiquei lendo essas histórias sempre, sobretudo literatura francesa. Um dos mais belos livros 
a respeito que li foi História da Literatura Francesa, de Albert Thibaudet.  
    De modo que essa é minha formação. Não tem nada de bonito, não tem nenhum autor 
importante. Não desceu nenhum espírito na minha cabeça, nada disso. São coisinhas de 
todo dia, de menino de ginásio, isso que me formou. Ligado, evidentemente, a uma coisa 
que é a paixão pelo livro. Era uma paixão quase patológica. Eu ia numa casa, eu via um 
livro, não via mais nada. Nunca roubei um livro, mas eu tinha paixão pelo corpo físico do 
livro. Meu pai e minha mãe tinham uma bela biblioteca. Eu passava a vida arrumando livro 
na estante. Esse amor pelo livro tem que ajudar, porque a pessoa que não gosta de livro não 
gosta de literatura.  
     Quem não gosta de literatura não faz resenha, nem lê antologia, nem lê história. E olha 
que muita gente se forma em Letras sem gostar de literatura. Aí eu comecei a me interessar 
mais e encher esses cadernos. E passei a vida enchendo esses cadernos. Daí eu tirei curso, 
artigo, ensaio. Tinha uma aluna minha, a professora Norma Seltzer Goldstein, uma vez 
conversando com ela, que com pressa preparava a aula dizia: “Veja caderno 32.” E eu 
levava o caderno 32. Eu abria aqui e lia para os alunos. Eles viam que estava escrito: 32. 
Um dia a Norma me disse: “O senhor falou sobre isso, professor.” “Não falei!” “Falou, 
sim, está no caderno 32.” (risos). Esses cadernos me valeram muito, porque eram cadernos 
que dali tirei artigos, ensaios, aulas, cursos, tudo, a vida inteira.  
     Eu gostava muito de ler crítica. Meus colegas de ginásio geralmente liam romance. 
Naquele tempo era muito importante o que se chamava a sinonímia. O professor 
perguntava: “Sinonímia opulenta?” Eu tinha um colega que dizia assim: “Olha, eu li o 
autor “x”, você sabe que ele fala 30 vezes no fantasma sem repetir uma vez só? Ele fala: o 
fantasma, o trasgo, o duende, a legião, assombração, o coisa. O Rui Barbosa tem o famoso 
“a rebenqueira”. O ministro da guerra jogou o chicote e disse: “Tudo isso vai ser resolvido 
no rebenque.” O Rui Barbosa, chega no Senado, fez um discurso admirável e fala em 
rebenqueira: “No Brasil, as coisas vão ser resolvidas no rebenque.” O rebenque, o chicote, 
a tala, a tasca, o fim da linha e por aí vai. Eu nunca tive esse gosto de criar moda no meu 
tempo, não. Sou sempre contra a sinonímia, porque eu queria uma certa simplicidade. E 
com essa certa simplicidade nos meus cadernos eu treinei. E com essa modesta formação 
que eu estou lhes contando, eu queria apenas chamar a atenção sobre a importância da 
antologia.  
      A antologia nos ensina a desenvolver o espírito de seleção. Agora, formação específica 
eu não tive nenhuma. Eu tinha muita vergonha diante dos licenciados de Letras, porque eu 
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fui professor de Literatura sem ser. Eu tinha muito medo de ir a congresso, eu tinha medo 
que a minha ignorância aparecesse. Eu não sei nem gramática direito. Não consegui 
aprender linguística, nada. Fiz um grande esforço para aprender certas coisas. Tive um 
esforço grande para saber o que era isotopia, consegui aprender, esqueci (risos). Tudo que 
não é do meu tempo, eu esqueço. Eu tenho medo de exibir minha ignorância, porque eu 
sou formado em Ciências Sociais e Política.  
     Eu não tive professor de Literatura, a não ser um professor do Colégio Universitário, 
sobre o qual eu quero falar. Era um colégio extraordinário, anexo à Universidade de São 
Paulo. Após cinco anos de ginásio, fazia-se o curso complementar. Então, a Universidade 
de São Paulo resolveu ter o seu próprio colégio. Cinco seções. Eu fiz a primeira que dava 
acesso a Direito, Ciências Sociais e Política, Geografia e História. Lá tive um grande 
professor de Literatura, responsável pela única formação de Literatura que tive. Era um 
cearense brilhante, chamado Antonio Salles Campos. Ele dizia: “Vou dar para vocês 
literatura grega, vou usar o manual de Alfred e Maurice Croiset. Vou repetir capítulo por 
capítulo. Literatura latina, vou usar o Manual de Literatura Latina, de René Pichon”. Eu 
comprava tudo e lia. De modo que aprendi muito com esses dois anos de literatura. Era 
uma visão conjunta. Foi ele que nos chamou a atenção, por exemplo, das antologias que o 
Manuel Bandeira publicou.  
       Era muito difícil obter livro de escritor brasileiro. Eu que morava no interior de Minas 
e queria ler os modernistas, não conseguia. Serafim Ponte Grande, de Oswald de Andrade, 
foi editado por ele, 500 exemplares. Mário de Andrade custeava os livros dele. Os próprios 
românticos, vinha a faixa: “Manuel Bandeira - Por encargo do Ministério da Educação.” 
Em 1937, saiu a famosa Antologia dos Poetas Brasileiros, da fase romântica. Então, o 
professor Salles Campos entrava lá e dizia: “Aqui está uma antologia que vocês precisam 
comprar.” “Aqui, tem um poeta restaurado que todo mundo tinha esquecido, Bernardo 
Guimarães.” Esse professor foi muito importante para mim.  
      Quando eu vim para São Paulo, os professores franceses davam aula na Faculdade de 
Filosofia. Além das aulas, eles faziam conferências públicas. Eu segui durante um ano as 
conferências públicas do professor Pierre Hourcade, que era professor de Literatura 
Francesa.  Esse foi o único curso de nível superior que eu segui. No primeiro semestre foi 
sobre Gustave Flaubert e o segundo semestre com os parnasianos franceses. As aulas eram 
no centro histórico, só havia dondocas e eu. Um dia apareceu um rapaz. Fiquei tão 
entusiasmado que eu gravei o nome dele: Itagiba Gilson Paraíba, nunca esqueci o nome 
dele (risos). O professor ia começar a dar a aula e dizia: “Madame, mademoiselles et 
monsieur”. O único curso de nível superior em Literatura que eu segui.  
      A essa altura aconteceu uma dessas coisas inesperadas. Era aluno aqui da faculdade. 
Um amigo nosso mais velho, que já era escritor, o Alfredo Mesquita, disse: “Você é muito 
inteligente, vamos fundar uma revista?” Ele e um colega nosso que era jovem assistente de 
política, Lourival Gomes Machado, havia tido essa ideia. Eu estava em Poços de Caldas, 
na casa dos meus pais. Eles me escreveram propondo para fazer crítica de livros”. E eu 
respondi apavorado: “Crítica de livros? Eu nunca escrevi na vida, não fiz nada disso!” 
“Não, você é capaz, pelas cartas que você escreve a gente percebe que você sabe escrever. 
Você vai fazer crítica de livros”. Veio, então, a comunicação por escrito que eu ia ser 
crítico de livro; outro, de teatro; outro, de cinema; outro, de artes plásticas. E eu tive que 
escrever de repente para essa revista. Já não era mais o caderno, tive que escrever um 
artigo. Escrevi o primeiro artigo de crítica da minha vida. Eu já era taludo, tinha 23 anos. E 
essa revista nos projetou rapidamente.  
     Estava no terceiro da faculdade e os ilustres escritores dessa revista eram alunos da 
faculdade. Nenhum de Letras, todos de Filosofia e Ciências Sociais. A revista acabou 
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ficando famosa, chamava-se Clima. Quem deu o nome foi o Lourival Gomes Machado. 
Antes, nos reunimos para saber que nome dar para a revista. Veio de tudo: Revista Paulista 
de Cultura, Letras e Artes, Letras Modernas, até Palavras Aladas, inspirado nos versos de 
Homero. Um dia, o Lourival, saindo de uma confeitaria, junto com a que seria a minha 
mulher, Gilda, viu um anúncio com a frase: “Viagem, procure os bons climas.” Taí, ele 
disse: “Clima” (risos). Esse nome foi muito feliz. Era o clima de São Paulo que nos 
queríamos dar. E nós queríamos mostrar que éramos uma geração de jovens alunos de uma 
recente faculdade, queríamos levar para a comunidade o espírito dessa comunidade. E era 
o “clima” da época.  
      E eu, gostando ou não gostando, tive que fazer um artigo por mês. E nós nos 
projetamos rapidamente. Era uma meninada altamente inteligente. A prova foi a seguinte: 
em 1942, um ano depois de criada a revista, fundou-se a Seção Paulista da Associação 
Brasileira de Escritores, a famosa e gloriosa ABDE.  Ela foi fundada com uma finalidade 
explícita e uma finalidade implícita. A finalidade explícita era lutar pelos direitos autorais, 
que eram massacrados no Brasil. E a implícita: lutar contra a ditadura do Estado Novo, 
arregimentar os intelectuais. Bom, a primeira reunião para fundação da entidade ocorreu 
num escritório de advocacia da Rua João Brícola e nós fomos convocados. Quem estava 
lá? Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Sérgio Milliet, Abguar Bastos e os meninos. 
Pediram que o Mário de Andrade fosse presidente, mas ele não quis. Acabou Sérgio Milliet 
presidente, Mário de Andrade, vice, e eu segundo secretário.  
       Era um menino. Para mostrar como nós nos projetamos rapidamente. Por que eu digo 
isso? Porque no fim desse ano o jornal A Folha da Manhã foi vendido e o grupo que 
comprou tinha como proposta fazer um jornal moderno. E, para isso, chamaram um senhor 
chamado Jorge Martins Rodrigues, que começou a escolher gente. Escolheu um secretário-
geral muito inteligente, que era amigo do Lourival Gomes Machado, que queria 
restabelecer o rodapé crítico. Vários jornais antigamente tinham o que se chamava o 
rodapé, na parte de baixo do jornal. Quem escrevia esse rodapé tinha um título fixo, por 
exemplo, Plínio Barreto, no O Estado de S. Paulo, com Último Crítico; Álvaro Lins, no 
Correio da Manhã, com Jornal de Crítica. Depois vinha o nome do artigo. E o crítico era 
chamado crítico titular, ele era a opinião do jornal. Assim era Alceu Amoroso Lima, Olívio 
Montenegro, Oscar Mendes, Plínio Barreto. 
    O Lourival, que era um grande líder, com a petulância da juventude, pegou um moleque, 
que era eu, e botou lá para fazer o rodapé. Eu aceitei. Aí, então, tive que passar da revista 
para um jornal de grande circulação semanal e produzir toda semana um artigo de 5 a 6 
laudas datilografadas, com 70 toques e 32 linhas. Dava um volume por ano. Eu entrei com 
a inconsciência da juventude, tornando-me crítico literário de um grande jornal com 24 
anos. Eu ensinava Português em ginásio, eu era assistente na faculdade em tempo parcial, 
de Sociologia. Eu queria saber de literatura. E eu chego a isso para dizer, agora uma parte 
já mais teoricamente importante desta palestra, que me formei como crítico no jornal, não 
na universidade. Fui um crítico de rodapé, uma espécie extinta, não existe mais. Pegando a 
Folha de S. Paulo, você vê lá rodapé crítico.   
     E o que era o crítico de rodapé? Era o homem que toda a semana tinha que dar conta da 
produção, o que era uma coisa terrível. Recebia livros, como de José de Oliveira, À 
Sombra dos Maracujás; Meu Amor Meu Coração, livro de poesias da Maria Luiza Gomes; 
Reflexões Sobre a Crítica, de José Maria; Perto do Coração Selvagem, de Clarice 
Lispector. Não conhecia ninguém. Então, tinha que pegar tudo aquilo e dizer: “Qual é o 
que merece texto crítico?” Eu posso dizer Clarice Lispector e posso dizer À Sombra dos 
Maracujás. “Não, Clarice Lispector é um livro secundário, o importante é José de Oliveira, 
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À Sombra dos Maracujás.” Quer dizer, o crítico titular arrisca todas as semanas a 
reputação dele. E ele não pode errar muito. 
    Era uma tarefa muito difícil. Por isso é que acabou. Essa tradição é francesa. Não houve 
nenhum outro povo naquele tempo que tivesse a escola francesa dos grandes críticos de 
rodapé. O patriarca é Sainte-Beuve. Era realmente uma atividade de alto risco. Eu vou dar 
um exemplo: naquele tempo havia dois críticos que eu admirava muito. Um era o Álvaro 
Lins, do Correio da Manhã, e o outro era o Augusto Meyer. Eu tinha um grande 
entusiasmo pelo Augusto Meyer.  
     Vamos comparar o Augusto Meyer com o Álvaro Lins. São dois grandes críticos. Mas o 
Augusto Meyer não era crítico de rodapé. Ele escrevia quando queria sobre o que ele 
queria. Dante, Cervantes, Machado de Assis, Pirandello, Dostoievski, obras-primas, mas 
ninguém punha em dúvida. Era o crítico sem risco. Já o Álvaro Lins é aquele crítico que 
tinha que saber escolher entre José de Oliveira, Maria da Silva ou Clarice Lispector, que 
ele não sabe quem é. Era um risco. De modo que a crítica de rodapé aguça o jornalismo 
crítico, o discernimento. Por quê? Porque, ao contrário da crítica universitária, ele está 
baseado essencialmente sobre o senso do valor. Então, a pessoa tem que se educar para 
isso.  
    Fui crítico da Folha da Manhã de janeiro de 1943 a janeiro de 1945. Foram 96 artigos, 
de cinco a seis laudas datilografadas cada uma, o que dá um volume de 400 páginas. 
Agora, eu não vivia só para isso. Sustentar minha família, dar aula na faculdade, militar 
politicamente. Eu também estava lutando contra a ditadura do Estado Novo. Fazia 
jornalzinho clandestino. Só a mocidade, só a mocidade.... Quando eu penso hoje no que eu 
fiz nesses anos eu não acredito, sinceramente, não acredito. Aproveitem!  
     Aí nessa altura aconteceu a coisa mais importante da minha vida intelectual. Formado 
em Ciências Sociais, tentei dar uma escapada, mas o regimento mudou no ano de minha 
formatura. Não queria ser sociólogo, principalmente depois que tinha me tornado crítico 
literário. Foi quando, no início de 1944, surgiu uma vaga para a cadeira de Literatura 
Brasileira. Como a faculdade não tinha congregação e é nova, qualquer pessoa portadora 
de diploma superior poderia fazer o concurso. Podia ser advogado, veterinário, agrônomo, 
o que for. Um amigo da revista Clima me disse: “Se você fizer o concurso, é claro que 
você não vai tirar a cadeira, você é um menino. Mas se você for aprovado, fica livre-
docente. E sendo livre-docente, o doutorado de Letras é embutido. Aí você pode passar 
para Letras um dia.” Essa foi a jogada da minha vida. Eu resolvi: “Eu vou fazer tese de 
campo.”  
       Nesse tempo li um dos maiores poetas do século, que é o T. S. Eliot, eu fiquei 
apaixonado pela literatura inglesa, me inscrevi na Cultura Britânica. Eu podia tirar o livro 
para ler. Aí eu li o ensaio de T. S. Eliot, chamado Tradição e Talento Individual, de 1917. 
E lá eu li uma frase sideral. Dizia assim: “A boa crítica não se dirige ao autor, dirige-se à 
obra”. Estava lendo também muitas obras do Trotski, me fascinava. Nas memórias do 
Trotski, ele conta que estava em Bucareste, capital da Romênia, e lá havia um crítico 
comunista marxista, que era crítico literário. E que se aproveitava habilmente dos seus 
artigos semanais para botar política.  
      Dizem que eu sou um crítico sociológico, mas não sou. Eu fui um crítico ideológico, 
isso sim. Eu era um crítico muito ideológico. Então o que me interessava era a crítica 
funcional. Quer dizer, qual é a função da obra na sociedade. Então, organizar a burguesia, 
o proletariado. Eu estava com sentido nisso. Então, de repente, uma pessoa me diz: “O 
importante não é nem o autor nem o meio, o importante é a própria obra. O poema é um 
organismo”. Que no fundo é uma ideia que está em Aristóteles.  
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      Em meados de 1944 eu tinha que fazer uma tese até abril de 1945. “Tem que ser uma 
coisa que eu conheça eu conheça bem?”, pensei. Sílvio Romero? Vivo lendo história de 
Sílvio Romero, meu pai tem Sílvio Romero. Fiz uma tese sobre Sílvio Romero que se 
chamou: O Método Crítico de Sílvio Romero. Foi a virada da minha vida. Eu até li essa 
tese há uns anos atrás, e não contem para ninguém, que parece muito boa, sabe? (risos). 
Essa tese para mim foi a grande revelação, porque aí eu vi o erro do Sílvio Romero. Um 
grande historiador da literatura, um grande pensador da literatura e não sabia distinguir Zé 
Germano de gênero humano. Para ele o bom autor era aquele que reproduzia a sociedade. 
E a crítica que ele fazia era a mais primária possível. Ótima história da literatura, visão de 
conjunto, mas nem espírito de antologia, nem espírito de resenha.  
     Fiz uma tese muito respeitosa em relação ao Sílvio Romero, de qualquer forma eu 
continuo tendo uma enorme admiração por esse autor. É um dos homens fundamentais do 
pensamento brasileiro, porque foi o homem que proclamou que “todo brasileiro é mestiço.” 
E foi ele que proclamou que “o branco brasileiro pode ser chamado de branco brasileiro, 
mas não é branco feito o europeu.” Grande pensador o Sílvio Romero. Brigão, injusto, 
encrenqueiro, mas é uma grande figura. Maior respeito por ele, como historiador da 
literatura, sim, mas crítico, não. Ele tem o espírito de história da literatura, mas não tem o 
espírito nem da resenha, nem da antologia. Na tese, mostro a falha dele, que atrapalhou a 
crítica no Brasil, impedindo que a crítica no Brasil entrasse no caminho estético. E naquele 
tempo já havia críticos que iam caminhando por aí, como, por exemplo, o Araripe Junior. 
Mas ele desmoralizou a estética. Ele chamava o gosto estético de delírio polucional de 
maníacos. Quem falar mal dele briga comigo, mas ele não era bom crítico.  
     Quando docente, havia decidido que queria mesmo a crítica integrativa. Eu queria 
conservar a autonomia do texto com toda a estrutura sobre ele. A minha noção de estrutura 
não era a noção dos estruturalistas, porque a minha noção de estrutura vem da antropologia 
social dos ingleses. Eu transpus a antropologia para a crítica literária. O que é estrutura? A 
estrutura é o sistema de relações internas de uma obra que faz com que ela tenha uma 
determinada configuração, é a que dá a fisionomia dela. Ela, então se destaca do autor. 
Mas é claro que sem o autor ela não existiria. E é claro que ela tem uma função na 
sociedade. E é claro que ela se engrena numa sequência histórica. Porque o new criticism 
americanos chegou ao cúmulo de negar a validade da história literária. Isso é o cúmulo!  
      Já no livro de uma grande crítica inglesa, Helen Gardner, chamado O Negócio da 
Crítica (Business of Criticism), ela mostra como é que os críticos fazem os maiores erros 
na análise de um poeta, só considerando um poema. Isso que ela diz que é fruto da tensão 
interna do texto, não é, é a influência de fulano de tal, publicado em tal data sobre isso. 
Quer dizer, a informação geral é necessária. Então, a minha ambição foi essa: quero fazer 
uma crítica integrativa, ou seja, uma crítica em que eu leve em conta, sobretudo, a estrutura 
do texto, mas eu não dizendo o texto como uma coisa isolada. O texto vem de alguém e o 
texto funciona em algum lugar.  
      O Gilberto Vasconcelos falando sobre os críticos que só querem o texto, pergunta:  “E 
a sociedade? E o autor? E esses que são tarados textuais.” Boa piada! Eu não digo isso. 
Mas o importante é que em 1945, eu não senti isso de jeito nenhum. Mais tarde pensando é 
que eu fiz essa organização que eu estou dizendo agora. Mas lá eu não pensava. E vendo a 
minha vida pregressa, eu vejo essa formação prática muito ligada ao texto, com esse 
exercício de escrever na Folha. E depois, através da poesia inglesa, a ideia da dignidade do 
próprio texto. Era uma coisa banal, só que eu já tinha lido isso várias vezes, mas nunca 
tinha entrado na cabeça. A gente pode ler 50 vezes uma coisa, não estando preparado, não 
percebe. Eu me lembro quando eu li Tradição e Talento Individual, do Eliot, em 1942, 
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1943. Começa um parágrafo que diz assim: “A verdadeira crítica não se dirige ao autor, 
mas à obra.”  
Eu já tinha lido isso de outra maneira, mas naquele momento foi importante. A importância 
para mim dessa nova crítica é, inclusive, porque o fundador dela nos Estados Unidos, John 
Crowe Ransom, a chamava de crítica ontológica. Essa expressão é muito boa. O que é 
crítica ontológica? O que é ontos? Ontos é o ser. A crítica ontológica é a crítica que se 
preocupa com o ser da obra, como é que ela é. A crítica sociológica, por exemplo, se 
preocupa com o que está em volta da obra. A crítica psicológica se preocupa com quem fez 
a obra. Então, pode-se dizer que a crítica que eu preconizo é a crítica eclética. O que é um 
erro muito grave. Mas como eu sempre disse aos meus alunos, eu não tenho medo dessa 
palavra. Se for para ser eclético, serei com o maior prazer. A gente passou para a  
pluralidade.  
      No meu tempo de moço na militância política, o maior xingamento do marxista era 
dizer: “Fulano é um eclético.” Então, eu pensava: “E Marx? Como é que ele construiu o 
marxismo?” A partir da economia liberal inglesa, a partir do socialismo utópico francês, a 
partir de Malthus. Ele foi eclético. A pessoa sempre traz para a pluralidade, para chegar a 
uma forma coerente. Se a pessoa tem certa força, ela consegue dar um tom pessoal a isso. 
Se não consegue, pelo menos reúne materiais díspares que podem ajudar.   
     Em 1958 fui para Assis. Sem o concurso de Literatura, eu não estaria preparado para ser 
professor de Literatura. Porque eu tinha, vamos dizer, senso de discriminação, senso de 
antologia, capacidade de exposição, senso de resenha e a visão do conjunto. Mas eu não 
tinha nenhuma capacidade analítica. E o professor de Literatura, a meu ver, é sobretudo 
aquele que analisa o texto. Isso eu tive. Como é que eu aprendi a fazer isso na prática? Em 
Assis. O curso de Literatura me ensinou que o importante é o texto. Portanto, o que eu 
tinha a aprender a desmontar era o texto. Não tinha sentido fazer crítica literária com 
análise de texto. Isso é para jornal. Jornal é resenha, é apresentação geral. Análise de texto 
se faz em aula. Assis, onde eu fiquei dois anos e meio, eu me dediquei a fazer análise de 
texto. Todos os cursos que eu dei aqui, ali, na França, nos Estados Unidos em grande parte 
foi com material que eu preparei em Assis. Trinta e tantos textos de prosa e verso.  
      Então, agora não mais o crítico como crítico, mas o crítico como professor de 
Literatura, além desses modestos requisitos iniciais, ele tem que ter a capacidade de 
análise. E eu sou um professor muito fajuto, eu não tenho cabeça teórica. Eu sempre 
concebi a análise do texto. Para mim, a teoria serve, sobretudo, como encaminhamento 
para análise. Como professor de Literatura, analisei texto. Foi aí que eu me completei, 
graças ao concurso que prestei em 1945, e ao que aprendi com os textos ingleses e 
americanos, que têm grande respeito pelo texto enquanto texto.”  
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APÊNDICE C 

Entrevista com o professor Pablo Rocca. Realizada em Montevidéu, na 

Universidad de la República em  19 de maio de 2008. 

P – Podría cuentarnos un poco más sobre el encuentro y después las relaciones entre 
Antonio Candido y Ángel Rama. 

 
PR – Hay una serie de informaciones, de índole histórica, o la crónica del viaje de Antonio 
Candido a Montevideo en 1960, para dictar su curso de verano en la Universidad. El 
encuentro de algún modo fortuito, de algún modo no fortuito con Ángel Rama y las 
repercusiones críticas, luego teóricas, y aún amigables, fraternas, en especial entre Antonio 
Candido y Ángel Rama, de la cuales no voy a hablar porque eso sería un poco inútil y 
aunque no creo que sea un acto de inmodestia decir que eso está de alguna manera 
reseñado dentro de otro tipo de consideraciones, claro, en lo que fue una tesis y luego se 
convirtió en un libro que se publicó al fin del año 2006. Así que de ese punto me parece, 
perfectamente, puedo dispensarme porque sería sobreabundar sobre algo que ya está ahí. 
En cambio, sí se lo podría mirar desde otro lado. Por el lado, quizá, de la inexistencia de 
las casualidades. En el sentido que, si Antonio Candido no hubiera salido por primera vez 
de Brasil hacia un país hispanoamericano, visitando Montevideo en 1960, entonces no se 
hubiera desencadenado una fructífera relación con Ángel Rama que permitió un desarrollo 
muy considerable de las relaciones culturales, en especial en el campo de la crítica literaria 
entre Brasil e Hispanoamérica. 
Ahora quizás, no haya existido esa casualidad, quizá haya sido inevitable que eso 
ocurriera, en el sentido que, es cierto que si Antonio Candido no hubiera venido no se 
hubiera desencadenado todo ese proceso, pero pudiera haberse llegado a unos años antes, y 
entonces la historia hubiera sido distinta. Podría haber, digamos, si hubiera llegado unos 
años antes, hubiera encontrado en la dirección de la página literaria del semanario Marcha 
a Emir Rodríguez Monegal. Quizá Emir Rodríguez Monegal no se hubiera interesado por 
el tipo de trabajo que hacía Antonio Candido, más adelante sí se interesó y mucho, pero tal 
vez en ese momento preciso no; si hubiera llegado antes, no se habría producido en ese 
entonces la Revolución cubana. No podemos pensar que hay un azar sino que hay 
determinados hechos históricos, para el caso, el triunfo de la Revolución cubana del 59, 
una metodología de trabajo y una visión del mundo que Antonio Candido tenía ya muy 
bien formada, una forma de trabajo que tenía consolidada a pesar de su relativa juventud en 
ese momento, cuarenta y dos años, y una visión del mundo que Ángel Rama estaba 
consolidando, estaba afirmando en ese momento. Es decir, esos son factores históricos, 
sociales, políticos y culturales, formativos, que no pueden no llevarse en cuenta. Hay un 
texto pequeño de un escritor guatemalteco-mexicano, Augusto Monterroso, que dice algo 
así como: “Los enanos tienen un no sé qué, que se identifican entre ellos”; bueno, es decir, 
estos dos enanos, que en realidad son gigantes, enanos para utilizar la imagen del texto de 
Monterroso, necesariamente tenían que identificarse entre ellos, no podían no identificarse. 
Por eso insisto en la inexistencia de las casualidades, sino más bien una causalidad de los 
problemas. De hecho Antonio Candido, y él lo ha manifestado por ejemplo en una 
entrevista que recogí en este libro Ángel Rama, Emir Rodríguez Monegal y el Brasil: Dos 
caras de un proyecto latinoamericano y luego en un texto que él lo preparó, que por cierto 
está inédito, cuando le dimos el doctor honoris causa aquí en el año 2006, que sus 
contactos en Montevideo, en su visita de 1960 fueron muchos. Él conoció a Rama, en 
realidad, no directamente sino a través de José Pedro Díaz, que era nuestro profesor de 
Literatura francesa en la Facultad de Humanidades y Ciencias, como se llamaba en esa 
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época de la Universidad, y que era el responsable de conectar a los profesores, digamos del 
área de letras, para impartir ese curso de verano que era una práctica que tenía la 
Universidad nuestra, estupenda, que por desgracia se ha perdido, que estaba dirigido a un 
público general, no necesariamente un público universitario. José Pedro Díaz había sido 
profesor en la secundaria de Ángel Rama y eran íntimos amigos y los dos estaban por 
fundar en ese momento, otra causalidad, y no casualidad, la editorial Arca que iba a ser 
fundamental para el desarrollo de la cultura, sobre todo de la cultura literaria en Uruguay, y 
aun para América Latina más adelante. Sin embargo el grado de relación con José Pedro 
Díaz, a pesar de que siempre fue muy fraterno, al menos así lo recuerda Antonio Candido, 
nunca prosperó mayormente. Conoció en el Museo Histórico Nacional a su director y gran 
historiador, por cierto, Juan Pivel Devoto, sin embargo nada, por ese lado nada se incluyó 
y mucho otros más. Es decir, ¿por qué entonces hubo un encuentro con Ángel Rama? Y 
bueno, por eso, porque había propósitos comunes, había asimetrías muy grandes también, 
había asimetrías personales en ese momento muy grandes. 
 En este entonces, Rama era muchas cosas a la vez, en este país la cosa sigue más o menos 
siempre así,  quizá haya mejorado un poco la situación en los últimos años, pero de algún 
modo continúa siendo así. Y él se desempeñaba en ese momento como crítico literario en 
el semanario Marcha, acababa de asumir la dirección de la página literaria de Marcha, que 
era algo muy, muy importante, muy prestigioso en Montevideo, en Uruguay y en el Río de 
la Plata, no mucho más allá de este ámbito. Por cierto su anterior director Emir Rodríguez 
Monegal, quien había asumido esa responsabilidad en 1945, había construido esa gran 
página con una orientación diferente a la de Rama, aunque en algunos puntos comunes, 
una dirección común. Por otra parte se desempeñaba como profesor de educación de 
literatura de Secundaria, Rama, y trabajaba en la Biblioteca Nacional, trabajaba en la 
dirección técnica de la colección de Clásicos Uruguayos del Ministerio de Instrucción 
Pública, como se llamaba en la época, o sea, hacía muchísimas cosas. Lo que no tenía, y 
que iba a esperar, sólo mucho más tarde y que se le va potenciar en realidad en especial 
cuando salga al exilio luego en 1973, luego en el golpe de Estado de los militares aquí, es 
una actividad universitaria. Hoy es un poco difícil entender eso, sobre todo entenderlo 
desde Brasil, cuando Brasil ha avanzado tanto en el territorio académico, en el territorio 
universitario, pero a veces habría que hacer un poco de esfuerzo de memoria y, digamos, 
volver a situarse en los contextos y tomar en cuenta que en 1960, en realidad la universidad 
brasileña también era muy débil y que, por tanto, destinos como el del Antonio Candido 
eran muy pocos, muy singulares. De hecho, cuando Candido viene aquí, sale para 
instalarse en Assis, para fundar en esa ciudad la primera cátedra de Teoría Literaria de la 
universidad brasileña, de la universidad paulista. Entonces, digamos, hay que ver que allí 
hay un proceso distinto y que aquí está todavía demasiado lejos.  
Entonces, eso marca asimetrías, marca al mismo tiempo intereses comunes. Asimetrías 
profesionales, de hecho Candido había atravesado por eso ya de otra manera, pero había 
atravesado por un proceso semejante al de Rama, nunca había trabajado en la educación 
media o secundaria, que en Uruguay  fue muy prestigiosa. De algún modo es un poco la 
temperatura de este país. Es un país básicamente de clase media que confió, que apostó 
mucho en la Educación secundaria y que además tenía como estamentos o categorías 
diferenciales. Es decir, ser profesor del Instituto Alfredo Vásquez Acevedo no era lo 
mismo que ser profesor de otro instituto de enseñanza secundaria, ahí estaban los mejor 
calificados, los mejores, entre otros estaba en ese momento Ángel Rama y era, además, una 
educación media relativamente selecta, no tan difundida, no tan extendida, masificada, 
como pasó a serlo más tarde.  
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Candido no había atravesado por ese proceso, pero sí por el ejercicio largo, quizá no tan 
tenso, de ser crítico titular, como dice Candido que se decía, en varios periódicos de San 
Pablo, si mal no recuerdo O Estado de S. Paulo, principalmente, donde escribió, por 
ejemplo, una serie de “rodapés” sobre Graciliano Ramos que luego recogió en su libro 
Ficção e Confissão. Esa era una etapa que Candido ya había abandonado, quizá a veces y 
hasta hoy, de vez en cuando siguió escribiendo algún texto para periódicos, no lo hizo 
profesional o consuetudinariamente como Rama lo hacía entonces.  
Rama vivía en un país cuyas claves pasaban por ahí, es decir, pasaban por el debate, muy 
intenso, y con un inmenso marco de público dentro de las posibilidades que esta definición 
comprende, quiero decir, siempre sabemos que el problema del público es un gran 
problema, para empezar el propio Antonio Candido tiene ese maravilloso ensayo: “O 
escritor e o público” en Literatura & Sociedade, que tanto nos ha enseñado acerca de esta 
cuestión. 
Sea como sea, había un público ávido, y en especial muy interesado en la Literatura, y por 
aquellos años empieza a preocupar muy especialmente en general, en todo el país, quizá 
entre otros procesos como consecuencia de una crisis económica y social, también política 
en cierta forma, que golpea el país por primera vez y que se va profundizando de manera 
brutal en el “decorrer” de los años siguientes, pero que ya está instalada, a pesar que 
sobrevive algo de la vieja prosperidad, y luego el impacto de la Revolución cubana, que va 
empezando a sentirse como un elemento diferente y que genera, en muchos, expectativa de 
una transformación, de un cambio de rumbo hasta ese momento desconocido. La gente está 
muy preocupada o empieza a preocuparse por la literatura nacional y por la literatura 
latinoamericana. Claro que, por una cuestión de afinidades, la lengua común, y por lo tanto 
de diferencias, la lengua distinta, no tanto, pero al mismo tiempo distinta del portugués, 
empieza por aproximarse más a la literatura, digamos, latinoamericana. Brasil no es un, un 
significante vacío, pero es un obstáculo, es algo que se conoce muy parcialmente, que sólo 
había sido transitado por pequeñísimas minorías. Y desde Hispanoamérica hay ciertos 
resquemores o incomprensiones o dificultades para entrar en Brasil o para conocerlo, y 
desde Brasil, sin duda alguna, también lo [hacían] con sus múltiples vecinos y hasta una 
cierta, me parece a mí, una cierta apatía. Hay una fuerte tradición en Brasil, empezando por 
el propio Euclides da Cunha,  de antihispanoamericanismo, y eso hizo sus efectos. A pesar 
de que ese bloque no diría fracturado, pero sí fisurado, por varios intentos parciales. 
Entonces, la presencia de Antonio Candido aquí, para Rama, representa la posibilidad de 
entrar en contacto con alguien que piensa en términos muy semejantes a los de él, el 
pequeño contacto, breve contacto personal que tuvieron así debió habérselo mostrado. 
Resultado de eso es la entrevista, la breve entrevista que le hacen en el semanario Marcha, 
en la que justamente en brevísimo “acápite” habla de la sana envidia que le produce que él 
tenga que dedicarse solamente a enseñar teoría literaria seis horas a la semana, y el resto 
del tiempo a estudiar, en un régimen casi monacal, porque entonces Rama tiene que 
ganarse la vida de veinticinco mil maneras.  
Así que la presencia de Candido, decía, de alguna manera representa la posibilidad de 
entrar en contacto con alguien que piensa de un modo semejante, pero que además sería 
capaz eventualmente de descubrirle un mundo que él no conoce o que conoce de manera 
absolutamente fragmentaria y hasta se diría muy precaria que podría eventualmente 
ponerlo en ese camino. Y la herramienta que él tiene es Marcha, Para quien no lo sepa, a 
veces es difícil explicarlo, pero no era un periódico corriente, era un periódico en el que se 
hacían múltiples equilibrios. Para empezar, no estaba adscripto a una línea política 
concreta no representaba el partido X o B, tenía principios muy firmes como el 
antiimperialismo, pero, a su vez, no estaba en absoluto ligado a la órbita soviética, sino que 
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más bien tenía muy serios reparos con ella, es decir, que políticamente ocupaba una 
especie de tierra de nadie. Una estela de la utopía, de la tercera posición, de la liberación 
latinoamericana, no soviética y no norteamericana y no capitalista; y fue un espacio, por lo 
tanto, en que pudieron conjugarse muchas opiniones, aún divergentes, que ahí podían 
intersectarse, ahí podían encontrarse. Además, desde el principio Marcha tuvo una tónica 
que fue creciendo, fortaleciéndose cada vez más, que fue su respaldo, su apuesta por la 
cultura, en el sentido de la cultura letrada, no tanto la cultura popular que más bien es un 
campo de trabajo de los últimos años, en el que tampoco le vamos a achacar o a reclamar 
cosas que no se podían hacer entonces. Y, naturalmente, como el discurso de la 
modernidad era más fuerte que el discurso literario dentro de las distintas posibilidades de 
la cultura letrada, la literatura ocupaba un lugar central. Eso generó un público, un respaldo 
que fue cada vez más creciente, en especial un público de clases medias urbanas, sobre 
todo montevideanas, que de a poco empezó a entrar en Buenos Aires, empezó a 
introducirse en debates, que estaban produciéndose en el otro lado del río, en momentos 
que fueron muy largos para desgracia de los argentinos, de censura de todo tipo. De modo 
que muchos argentinos también encontraron en Marcha el espacio que no tenían para 
discutir sus problemas; eso le dio a ese semanario un punto de debate muy singular, muy 
curioso, como no hubo ningún otro caso en América Latina en esa época ni después.  
Así que Rama tenía eso, que le podía ofrecer a Candido, pero a su vez confiaba en esa 
herramienta como una herramienta, en Marcha, de transformación de la cultura 
latinoamericana y, a la larga, de la sociedad latinoamericana. O sea que la incorporación de 
Brasil no era solamente vía Candido, no era solamente un hecho de curiosidad intelectual o 
un intento de penetración, de mayor conocimiento de esa realidad por mero placer sino que 
además era una herramienta de tipo político, si se quiere. De cierta forma un resultado 
bastante natural de sus expectativas, las de Rama, también las de Candido, fue el modelo 
cubano. Expectativas de las cuales Candido, digamos de algún modo, lánguidamente se ha 
apartado, pero no de forma radical, y Rama pasó a desconfiar de esta alternativa en el 
correr  de los años setenta, pero se podría decir que hasta 1972, el encuentro y la 
expectativa, la confianza y la esperanza, fue total. Esto produjo de manera muy marcada, 
eso que llamamos literatura latinoamericana que, por cierto, antes no se llamaba así, nadie 
la llamaba de esta manera. Hay que ver todos los proyectos que tienen que ver con su 
historización, desde los años 30 en adelante nada maneja este concepto. El primero que 
escribe una historia de la literatura latinoamericana, que es Pedro Henríquez Ureña, es 
decir, incorpora tanto el Caribe, como Hispanoamérica como Brasil, como producto de 
unas conferencias que dictó en Estados Unidos en 1945. Y ya publica su libro, con el título 
de Las corrientes literarias en América Hispánica, o sea, no habla de América Latina. Si 
bien el concepto es anterior, lo había matizado a Torres Caicedo al fin del siglo XIX y todo 
los demás, no había logrado cobrar fuerza, de hecho cobra fuerza básicamente a partir de la 
Revolución cubana, así que es un fenómeno cultural, literario y político que se da de la 
mano.   
Claro está que Candido no podía responder las demandas de Rama porque, digamos, su 
opción profesional, si se quiere, iba para otro lado, era justamente en el fortalecimiento de 
la universidad brasileña que estaba aún comenzando digamos, que  por cierto, tuvo 
muchísimo éxito en esa tarea. Y en el medio aparece la dictadura, una dictadura feroz que 
obligó, antes aun que la propia dictadura,  a que Rama empezara a ver, a partir de su 
experiencia aquí en la Facultad de Humanidades como profesor de Literatura 
Latinoamericana y como director del departamento correspondiente, que hay un campo de 
trabajo posible. Un campo de subsistencia posible; de ahí las contrataciones en Puerto Rico 
en 1972. En eso lo agarra el golpe de Estado y esa dictadura feroz que le impide volver al 
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país. Tiene que arreglarse como puede, tiene que ganarse la vida en el exterior. Quien lea 
el Diario de Ángel Rama, que no me parece un texto demasiado extraordinario pero es en 
algunos puntos reveladores, por ejemplo, en lo que tiene que ver con su profesión, verá los 
tremendos sufrimientos que padeció. Porque, entre otras cosas, los títulos que empezaron 
imponerse en todo el mundo, en buena medida a causa del modelo universitario 
norteamericano,  aquí no existían ni existen aún. Rama lo único que tenía era secundaria 
completa. Así que, defenderse con ese  no- título en el mundo no era tan simple, a pesar de 
su inmensa acumulación de trabajo y su infinito saber.  
Ahí empezaría una segunda etapa en la que Candido, que además de ser un extraordinario 
intelectual es una excelente persona, y que trata de acercarlo a Rama al Brasil, Campinas, 
Universidad de San Pablo, etc., para que, bueno para que pueda trabajar en estas instancias 
y, a su vez, para aprovechar su conocimiento para fortalecer los estudios 
hispanoamericanos en Brasil y la realidad literaria de los cuales se tenía una noticia 
digamos relativa. Entonces nada mejor que alguien que había logrado construir un gran 
mapa a partir de su experiencia en Marcha y de su simultánea experiencia como asesor y 
miembro de tribunales y además de Casa de las Américas de La Habana, donde le había 
sido posible conocer a “tout le monde”, de Alejo Carpentier a Julio Cortázar que ya 
conocería en el Río de La Plata, pasando por David Viñas o Rulfo, García Márquez de 
quien era muy amigo, y tantos otros más. O sea, que esa es una segunda etapa que ya está 
más enmarcada en el proceso de los trabajos universitarios propiamente dichos. 
 De cualquier manera yo creo que hoy, en algunos ámbitos universitarios, 
desgraciadamente en Uruguay esto no era muy común hasta hace poco, ahora ya lo es,  se 
mira con desdén la tarea del periodista. En buena medida,  en mi opinión, se lleva razón en 
esta afirmación porque la actividad periodística se ha transformado en muchos casos, no 
todos claro, en algo demasiado dócil y misceláneo y diletante, pero no se la lleva en la 
medida en que la historia del periodismo en América Latina es la historia de la cultura de 
América Latina, ha sido el único espacio posible en países en que las cuotas y los niveles 
de cultura han sido de bajos a medianos, dependerá de la situación geográfica o geo-
cultural en que la que nos encontremos. La industria cultural ha tenido un desarrollo, sobre 
todo la industria editorial, un desarrollo pequeño, y, ha sido el periodismo en sus múltiples 
formas que le ha ofrecido a los escritores, a los pintores, transformarlos en dibujantes, en 
ilustradores de publicaciones; a quien quiera que fuese, un espacio de comunicación con el 
público. Eso socializó muy fuertemente su tarea, es decir, hizo que además de escribir lo 
que cada cual quisiera escribir, de alguna forma escribiera en función de un público leal, o 
por lo menos alerta o realmente existente, porque cuando uno escribe las cosas que escribe, 
hoy, en el campo universitario, uno tiene la certeza de que eso, con muy buena suerte, va a 
ser leído por veinte o treinta personas, que en realidad forma parte de otro tipo de circuitos, 
de los cuales uno legítimamente se gana la vida. Yo le tengo que agradecer a la 
Universidad que me haya permitido precisamente esa posibilidad, pero está la convicción 
de que eso que se hace no va a tener una repercusión inmediata. En cambio, escribir para 
Marcha, por ejemplo en 1965-66, en medio de los tormentosos debates que tenían que ver 
con la Revolución cubana, con Vietnam, y los preámbulos del Mayo francés, con la 
aparición de determinados libros como Cien Años de Soledad,  era un seguro de público y 
la posibilidad de encontrarse, con una recepción inmediata. Ese proceso empezó a crecer, a 
multiplicarse por distintos puntos de América Latina. Así que, tanto Candido como Rama, 
a pesar que Candido entró más disciplinadamente en el sentido literal y en el sentido 
también profesional en los estudios literarios de la mano también de la Sociología, en la 
que él tiene una formación muy fuerte como sabemos –, nunca perdieron de vista la 
aspiración de que ese saber tenía que socializarse. Y de hecho, a pesar de que Candido ha 
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escrito poco en los periódicos, ha seguido escribiendo, y sigue escribiendo de vez en 
cuando en los periódicos, y Rama nunca dejó de hacerlo, ni siquiera en su etapa 
venezolana. Escribió hasta el último momento, a pesar de tener otras posibilidades, en 
especial en los ultimísimos años, quizá del 81 en adelante, tal vez no tanto antes. Nunca 
dejó de escribir reseñas, de participar en los debates públicos, en El Nacional de Caracas, 
por ejemplo, o en revistas culturales de distintas partes de América Latina. En Montevideo, 
Rama escribía sólo para Marcha. Antes había escrito para un diario que se llamaba Acción, 
escribía notas sobre teatro y alguna reseña sobre libros, formas de ganarse la vida, pero 
también de participar en el debate cultural, que era muy activo. De ahí a la formación 
editorial es un paso natural, eso forma parte de un proyecto intelectual que tiene mucho 
que ver con la idea redentora, de algún modo, de la cultura de fabricar libros, hacer libros, 
para que la gente sea mejor. La idea moderna que hoy sabemos que, por un lado, es un 
poco disparatada, pero que en una de esas no estaría mal recuperarla. Así que fueron dos 
tareas simultáneas. Si uno observa la obra de Rama, muchos de los prólogos que escribió, 
dicho de otra manera, hasta el 70 lo único que escribió fue artículos y prólogos. El 
problema es que esos prólogos, muchos de ellos antes fueron artículos o son artículos 
reciclados,  reescritos, adaptados para tal función o si no,  son lo que son, pero en un 
sentido, digamos, sinóptico, pedagógico, un lenguaje que, sin descartar cierta ambición por 
lo menos teórica, sin olvidar que esa función la tuvo que hacer solo o casi, en un medio en 
el que la Universidad, repito, no era poderosa, buscaba socializar ese discurso. Y eso fue 
muy beneficioso y además fue muy inteligente. Uno lee todavía sus textos en Marcha y 
sigue encontrando ideas; no necesariamente por estar dentro del formato universitario tiene 
que haber ideas, a veces sucede más bien lo contrario. Así que, creo que respondo a tu 
pregunta sobre que la función que Marcha cumplió, fue excesiva, fue afortunada también. 
Porque otros tuvieron que dispersarse en muchas publicaciones periódicas, si bien escribió 
para algunos otros lugares, claro incluso hay una nota de Rama en El País, por ejemplo, en 
determinada altura cortó con el diario Acción, para dedicarse plenamente a la sección 
literaria, a construir la sección literaria de Marcha. 
Lo cierto es que seguramente el salario que recibiría por trabajar en Marcha sería muy 
bajo. No creo que con eso pudiera siquiera mantenerse, eso es un detalle, para mí, no 
menor, ya que a mí me interesa, por lo menos, saber cómo se gana la vida la gente para 
poder dar mi opinión a propósito de ella. Y además tomando en cuenta de que se trataba de 
una persona que, al igual que su predecesor Rodríguez Monegal no tenía fortuna personal, 
ni familiar, ese es otro dato muy importante porque Rama pertenece a una familia de 
inmigrantes pobres, sus padres eran gallegos. Su padre era chofer, su madre era 
“faxineira”, como se dice en portugués, era limpiadora. Eso habla bien, si se quiere del 
Uruguay de aquellos años, de los años 30-40, que permitieron un elevador social muy 
rápido. Quiero decir, tenía que ganarse la vida y tenía que conquistar la vida al mismo 
tiempo, y nada mejor que ese tipo de periodismo, que era un periodismo especializado. 
Además, estaba cubriendo un espacio que no estaba ocupado por las publicaciones 
académicas. Publicaciones académicas había, por supuesto, no ha sido tan miserable este 
país como para no tenerlas y, de hecho, creo que las tenía mucho más que en este 
momento, pero había un problema de lenguaje, de inmediatez, de rapidez, para 
comunicarse con el público que estaba ávido por saber cosas. Aunque nunca se sabe 
aquello que se aprovecha bien, o qué plantea eso, si es el público que demanda o si es uno 
el que hace, el que escribe, el que genera la demanda, quizás sean las dos cosas, a veces 
separadas, a veces alternas o simultáneas. Pero el hecho de aparecer, supongamos, un 
escritor llamado Julio Cortázar y que él escribiera – él u otro, no estaba solo, también eso 
es muy importante a tomar en cuenta, que todo eso funcionaba en un circuito muy 
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enriquecedor. Eso le daba un dinamismo. Y, de algún modo, cuando Rama, en su breve 
pasaje por la Universidad uruguaya como profesor de Literatura Iberoamericana, como se 
le llamaba en la época, lo que trató de hacer fue también renovar la agenda, es decir, en 
lugar de trabajar tanto, por ejemplo, dictó un curso, un seminario sobre Cien Años de 
Soledad, de Gabriel García Márquez en el año 69, o sea, un año y tres meses después la 
publicación de la primera edición. Me parece una cosa bastante sorprendente. Y eso, sin el 
periodismo, es imposible. 
  
P– Sólo para complementar. En ese momento crees que, es lo que dice Edward Said, 
que Rama era un intelectual de su tiempo, con una actuación pluri? 

  
PR –Sí, totalmente así. Pero eso no se entiende sin las claves uruguayas. Eso no es posible 
pensarlo sin esas claves. Porque, por ejemplo, Said que podría ser un ejemplo  
relativamente semejante al de Rama, sin embargo, él está fuera de su lugar. Él no está en 
Palestina, trabajando, está desde el punto de vista del concepto, un poco obligado por las 
condiciones de su país, que él potencialmente, pues que tal vez exista una cosa que se 
llama talento. Rama lo desarrolla de un modo muy notable fuera del Uruguay. Otros no, 
pero otros sí, digamos, Rama no está solo. Otros no tienen tal vez las posibilidades, los 
contactos, los vínculos que él había logrado establecer en Marcha. 
De algún modo, Marcha fue una especie de carta blanca, de llave de plata para abrir 
muchísimas puertas que, evidentemente, otros no consiguieron. Otros buscaron, caso 
Rodríguez Monegal, especializarse demasiado, o especializarse en un territorio, en el caso 
de la literatura. Rama estuvo sobrenadando distintas disciplinas, pero que claramente es 
una hechura de este país y de un tiempo en el que circulan muchas cosas que después 
dejaron de circular y que, además, sin ese medio que es Marcha no hubiera sido posible 
que se desarrollaran, sin la menor duda.  
Y sin ciertos magisterios, por ejemplo, en especial el de Carlos Quijano, el director del 
semanario Marcha, que era abogado, pero a su vez era periodista, un intelectual, un 
hombre muy atento y muy afín a la literatura, en una posición política distante de los dos 
grandes centros de poder de la época, La Unión Soviética y Estados Unidos y, al mismo 
tiempo, del autoritarismo, por ejemplo del populismo peronista o del “varguismo” en  
Brasil. Quijano tenía una prosa muy precisa y al mismo tiempo muy elegante. Sin un 
magisterio como ese, probablemente, no hubiera podido ser lo que fue, Rama dice en un 
texto sobre Marcha, escrito y publicado en los Cuadernos de Marcha, en su etapa 
mexicana, dice que Quijano le manifestó cuando, tiempos después de haberle ofrecido la 
dirección de la página literaria, que se sentía ahora sí a gusto, porque coincidían. Esa era  
una forma de atacar a Rodríguez Monegal, claro, que estaba antes que él, pero que según 
dice Rama que le dijo Quijano, coincidía la perspectiva política del semanario con la 
perspectiva cultural. Entonces, yo pienso que habla claramente de esa idea de Said sobre 
un intelectual plural. No sólo porque a consecuencia de opiniones, no solamente de sus 
convicciones sino también de ese medio. Porque, el primer Rama es muy afrancesado, no 
tiene nada que ver con todo esto, escribe sobre literatura francesa y española, a mí me 
parece percibir que él buscaba más bien ese tipo, ese “coté”. Esa especialización en su 
primera etapa casi no hay textos sobre hispanoamericanos, alguna cosa sobre Vallejo, 
sobre Darío, pero muy, muy suelta, muy desflecada; entonces era secretario de redacción, 
junto con Guido Castillo de Entregas de La Licorne. Su solo título algo indica de su 
filiación, dirigida por una finísima poeta, uruguayo-francesa, Susana Soca Blanco 
Acevedo, que creó esa revista, la financió con su fortuna personal que era mucha; en la 
línea tradicional de la cultura latinoamericana,  de la alta cultura latinoamericana como un 
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puente entre Francia y Uruguay, en el caso entre Francia e Hispanoamérica, quizá un poco 
más ambiciosamente.  
Está claro que su inserción profunda en Marcha y la coincidencia de la Revolución 
Cubana, las fechas coinciden. Rama entra  en Marcha cuando llega la Revolución cubana y 
llega Candido cuando empiezan a llegar las noticias más claras, sobre en qué se había 
transformado el proceso, qué era. 
  
P – ¿Hubo en algún momento un marco para este segundo Rama así muy claro, o no? 
PR  –¿A qué te referís? 
 
P – En este Rama periodista, crítico literario, a partir de una cierta época ya no era, 
ya traía las páginas de Marcha otros autores hispanos o uruguayos, o no es tan claro, 
no es así un marco, a partir del día o del mes… 

 
PR – Ah, con todo eso ha sido beneficiado. De algún modo contribuye a facilitar un 
movimiento cultural, sobre todo editorial o literario, que se manifiesta en América Latina, 
pero también lo recoge. El factor es Cuba, es decir, a partir de 1962, cuando Rama  
empieza a ir a Cuba todos los años, a colaborar y a participar activamente Rama sobre todo 
en los concursos de Casa de las Américas y en la redacción de la revista Casa. Ahí 
establece muchísimos contactos. Ahí sí pasa a conocer a algunos brasileños más allá de 
Antonio Candido, como Thiago de Mello, por ejemplo, para dar un ejemplo suelto 
cualquiera. Sí, en Cuba consigue colaboraciones. La diferencia es que, por ejemplo, un 
argentino no podía hacer eso. Supongamos, en Argentina, Adolfo Prieto o David Viñas o 
Noé Jitrik, quienes también iban a Cuba y también eran afines a la revolución, no tenían 
medio donde hacer eso, y si lo tenían, eventualmente, circunstancialmente lo tenían, venía 
una dictadura en el 1966, Onganía, por ejemplo, arrasaba con todo. Hubo libertad de 
prensa absoluta, algunos recortes, pero insignificantes, en algún momento pudo haber 
habido, pero en casi todo el siglo veinte, salvo en un pequeño interregno en la década del 
treinta hasta que en 1972 empiezan algunos problemas y en 73 ya se corta todo. Entonces, 
evidentemente, eso es así. 
Claro que  hay que ser justo. Porque a algunos le imputan injustamente a Rodríguez 
Monegal que era un anglosajonizado – el propio Rama lo dice, que miraba solamente para 
al mundo norteamericano, anglosajón. En alguna medida, eso es verdad. Pero era un 
hispanoamericanismo débil por la sencilla razón de que no circulaban los libros 
hispanoamericanos por aquí, ni por aquí ni por ningún lado, situación bastante semejante a 
la que vivimos hoy, a pesar de todas las innumerables formas de contacto que tenemos a 
través de Interne. La aparición de Cuba y su propósito evidentemente político, de estimular 
una idea de América Latina que Cuba hegemonizara cambia todo. Sus ediciones de libros 
muy baratos, en una serie de colecciones que eran latinoamericanas, y por otro lado el 
renacimiento a mediados de los años sesenta del mercado editorial español, después de casi 
treinta años de asfixia y de censura, la aparición de la editorial Seix Barral, de sus 
concursos que empiezan a ganar escritores latinoamericanos, y la edición de algunos 
autores por ese lado y el acercamiento tímido, pero acercamiento al fin, del mercado 
argentino y el mexicano.  
Ese es un proceso que se inicia, a principios de los años sesenta, que se consolida a 
mediados de los años sesenta. Incluso los problemas o las discusiones sobre la literatura 
latinoamericana en los Congresos de escritores, eso no existía hasta entonces. Hay un 
congreso fundamental que se produce en Génova – siempre en un lugar excéntrico  –.  En 
el 65 en el que se reencuentran personalmente Candido con Rama, también va Guimarães 
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Rosa, va Rodríguez Monegal, van tantos otros, Carpentier, entre ellos. Hubo algún 
Congreso en Santiago de Chile que también fueron, antes de Allende, con Allende también 
hubo, eso es posterior, pero hubo más movimiento; hay alguna cosa en Argentina, no 
mucha. Hubo una circulación, si quiere periférica, dada la posición austral que tiene 
Montevideo. Todo eso en al ámbito de los escritores, digamos, no del mundo universitario, 
que no tiene nada que ver con lo anterior. Nadie de la Universidad, de ninguna parte de 
América Latina, manifiesta el menor interés o la menor capacidad como para poder 
observar o analizar este proceso en su movimiento, solo alguien entonces que venía de esa 
práctica, como Rama, fue capaz de revertirlo y eso, supongo, que fue lo que le interesó 
también a Candido.  
Yo creo que la clave está en una carta de él, que la cito en ese libro, luego de la lectura que 
Candido hace del libro de Rama, La generación crítica, de 1972. Candido ve en ese libro, 
porque lo dice en la carta al menos, que es un libro en el que es posible analizar las 
contradicciones, los desafíos, los alcances y los límites de un intelectual en una sociedad en 
que las clases medias están en un estado de insurrección y, al mismo tiempo, de comunidad 
entre intelectuales y trabajadores. De ese sentido la idea de la función intelectual, que es 
una idea que maneja Rama, le atrae mucho a Candido, quizá pensando que en la sociedad 
brasileña, entonces, eso estaba tan lejos. Otra vez la recuperación de la función social del 
intelectual y qué mejor herramienta que el periodismo. Creo que siempre Rama, nunca 
quiso salir del todo de ese mundo, a pesar de que es una profesión que paga muy mal y que 
es muy absorbente y que además fue perdiendo pie, fue debilitándose también, así como la 
noción de literatura, el poder de la literatura se fue debilitando progresivamente en los años 
setenta, en los años ochenta. Cambiaron los paradigmas, la idea que era posible cambiar el 
mundo rápidamente se desvaneció. Con las dictaduras,  ese cataclismo se verificó. A pesar 
de todo eso Rama nunca dejó, nunca quiso abandonar ese ejercicio. Hay un texto que él 
publicó en Caracas, un texto en El Nacional, menor, si se quiere, que me imagino que 
nunca se pueda haber soñado que se iba a recoger en libro, que se llama El servicio público 
del crítico, que es más bien una cosa escrita contra la forma de hacer periodismo cultural, 
como se le llama ahora, en Venezuela de ese momento. Ese texto que salió en El Nacional 
en el 75, lo recopilé en un libro que se llama Literatura, cultura y sociedad en América 
Latina, y ahí está como su síntesis referente a, las funciones de la literatura, del crítico de 
cualquier campo humanístico, en la prensa periódica. Lo hace de un modo 
descontracturado y liviano. Pobre Rama. Hay que tener cuidado con lo que se escribe, 
porque el precepto romano “scripta manent, verba volant” es verdad.  
 
P – ¿De qué manera Rama escribía?  
PR –  Tormentosamente.  
 
P – Tenía una máquina de escribir, escribía a mano, apuntaba en papelitos. Ese 
proceso de la escritura, ¿cómo era? 
PR – Yo no lo conocí personalmente. Jamás en mi vida lo vi. En noviembre de 1983, 
cuando cayó el avión en España que le quitó la vida,  fue el mismo día en que se produjo 
una inmensa manifestación contra la dictadura aquí, en torno al Obelisco, en la Avenida 
principal en el centro de Montevideo, la 18 de julio. Yo estaba ahí, me acuerdo, y me 
acuerdo que se transmitió la noticia por los parlantes. Tenía en ese momento veinte años, 
cuando él se fue del país yo tenía nueve, o algo así. De forma directa, no puedo dar un 
testimonio, pero sí, como me he dedicado a trabajar un poco en él  y además tuve la suerte 
de trabajar en la editorial Arca, que fue la editorial que él fundó, y trabajé con quienes se 
habían formado con él, y lo querían mucho, por ejemplo, con mi inolvidable amigo Alberto 
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[Beto] Oreggioni, a quien tanto debo y, entre otras cosas, por ejemplo, relatos o cosas que 
él hacia, con el sentido de humor e inteligencia sobre Ángel Rama, pero si uno no lo 
hubiera conocido ni nada, alcanza  ver su producción para advertir el proceso.  
Hay un testimonio de Milton Schinca, quien cuenta que un día estaban trabajando en el 
diario Acción y Ángel tenía que hacer una nota, un artículo sobre una obra de teatro que se 
había estrenado el día anterior, claro, y mientras le hablaba, escribía a máquina. Eso se 
nota. Porque eso es una virtud y un demérito de su escritura. A veces tiene párrafos 
interminables, por momentos confusos, no estoy haciendo la apología del bello estilo ni de 
la velocidad al escribir. Pero no había más remedio que hacerlo así, porque tenía que saltar 
de un lado al otro y eso le permitió entrar, digamos, en una ciudad como Montevideo, que  
estaba muy al tanto de lo que pasaba en el mundo en el medio siglo pasado. Y le permitió 
conocer muchísimas cosas y, al mismo tiempo, le hizo perder otras, en el sentido de que no  
pudo decantar ciertas cosas que debió hacer o que debió haber estudiado, como creo que es 
la gran diferencia con Candido. Quien abarcaba muchas cosas, no tantas como Rama, pero 
ha profundizado muy intensamente algunas, y eso Rama intentó hacerlo solo al final de su 
vida. Y aun si uno lee los libros últimos de Rama La ciudad letrada, Transculturación 
Narrativa en América Latina, se nota el ritmo de escritura periodística, la imposibilidad de 
ir al grano, de ser objetivo o, mejor,  de concentrase en el objeto. Eso no es para mí un 
demérito, sino más bien todo lo contrario, pero quiero decir es la herencia de aquella 
práctica. Era inevitable.  
Esto produjo una tradición si se quiere, involuntaria tal vez, en Uruguay. Puedo  observar 
lo que ha pasado en otros, que han estado antes, por lo menos creo que hasta mi 
generación, sería hasta los que tenemos hoy 40 y pocos años, esa idea de escribir para 
intervenir. O sea, participar en la medida de las posibilidades en la prensa, en los 
suplementos culturales, hacer reseñas de libros y demás; la opción por la enseñanza, que es 
además de un medio de vida una opción por intervenir en la vida cultural y eso tiene 
mucho que ver con el régimen de trabajo, que tampoco lo inventó Rama, que eso venía de 
atrás. El Uruguay tenía ya una tradición importante, una figura fundamental en ese punto 
es Alberto Zum Felde, fundamental, con el que él no tuvo mucho contacto, pero que había 
hecho ya un proceso muy semejante, cambiando su tiempo. Yo creo que eso es parte de las 
debilidades y de las fortalezas de trabajar en un país como este.  
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ANEXO A 
 
Notas de Crítica Literária publicadas no jornal Folha da Manhã, de autoria de Antonio 
Candido no período de janeiro de 1943 a janeiro de 1945. 
 
 
ANO DE 1943 
 
Janeiro 
1) 7/1 – Ouverture 
2) 14/1 Feijó 
3) 21/1 – Santo Antero (I) 
4) 28/1 – Santo Antero (II) 
Fevereiro 
1) 4/2 – Ficção I 
2) 11/2 – Ficção II 
3) 18/2 – Ficção III 
4) 25/2 – À margem 
Março 
1) 4/3 – Vinte anos e ... 
2) 11/3 – Um poeta e a poesia 
3) 18/3 – Literatura Brasileira (I) 
4) 29/3 – Literatura Brasileira (II) 
Abril 
1) 4/4 – Stendhal (I) 
2) 11/4 – Stendhal (II) 
Maio 
1) 2/5 – Estratégia 
2) 9/5 – Classificações 
3) 23/5 – Vitaminose 
4) 30/5 – Jornada heróica 
Junho 
1) 6/6 – Artista e sociedade 
2) 13/6 – Poesia ao Norte 
3) 22/6 – Vantagens da ignorância 
4) 27/6 – Os mitos e a reação 
Julho 
1) 4/7 – Uma vida exemplar. 
2) 11/7 – Problemas de Jurisdição 
3) 18/7 – Um crítico 
4) 25/7 – Não vale a intenção 
Agosto 
1) 1/8 – Sobre Flaubert 
2) 8/8 – Romance e expectativa 
3) 15/8 – Artes de “Marco Zero” 
4) 22/8 – Mestiçagem e literatura 
5) 29/8 – Gonçalves Dias 
Setembro 
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1) 5/9 – Gonçalves Dias II 
2) 7/9 – O poeta Américo Eliseo 
3) 12/9 – Inteligência e Momento 
4) 19/9 – Um contista 
5) 26/9 – Carta Para Pernambuco 
Outubro 
1) 3/10 – Romance e Jorge Amado 
2) 10/10 – Jorge Amado (I) 
3) 17/10 – Jorge Amado (II) 
4) 24/10 – “Marco Zero” 
5) 30/10 – O ‘grilo’ frança-eternista 
6) 31/10 – O caminho de Romain Rolland 
Novembro 
1) 7/11 Crise nas ciências do homem 
2) 14/11 – Apontamentos a lápis azul 
3) 21/11 – Reflexões a lápis rosa 
Dezembro 
1) 5/12 – Gilberto Freyre 
2) 12/12 – Cultura brasileira (I) 
 
ANO DE 1944  
Janeiro 
1) 1/1 – Cultura brasileira (II) 
2) 9/1 – Um ano 
3) 16/1 – A quadragésima porta 
4) 21/1 - A quadragésima porta II 
5) 30/1 – Fogo morto 
Fevereiro 
1) 13/2 – A paixão dos valores 
2) 20/2 – Oeste paulista 
Março 
1) 5/3 – O agressor 
2) 19/3 – Uma estranha ratoeira 
3) 26/3 – Antologias 
Abril 
1) 2/4 – O romance e o Don Juan 
2) 9/4 – Esclarecendo 
3) 16/4 – Uma conferência 
4) 30/4 – Sobre poesia 
Maio 
1) 7/5 Poetas menores de hoje (I) 
2) 14/5 Poetas menores de hoje (II) 
3) 21/5 Poetas menores de hoje (III) 
4) 28/5 – Última nota 
Junho 
1) 4/6 – Contos 
2) 9/6 – Esclarecendo 
3) 11/6 – Desconversa 
4) 15/6 – Alemanha=Nazismo? 
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5) 18/6 – A roda do peru 
6) 25/6 – Língua, pensamento, literatura 
Julho 
1) 9/7 – Um livro didático 
2) 16/7 – Perto do Coração Selvagem 
3) 23/7 – Longitude 
Agosto 1) 6/8 – De leitor para leitor 
2) 13/8 – Carlos Magno 
3) 20/8 – Livros e panelas 
4) 27/8 – As infelicidades do Almirante 
Setembro 
1) 3/9 – Um poeta “impuro” 
2) 10/9 – Faces descobertas 
3) 17/9 – Carta a Luís Martins 
Outubro 
1) 8/10 – Apostilas ao amanuense 
2) 15/10 – Confissões de Minas 
3) 22/10 – Uma lufada de gênio 
4) 29/10 – Pedro Malasarte 
Novembro 
1) 5/ 11 – Entre o campo e a cidade 
2) 12/11 – Entre o campo e a cidade II 
3) 19/11 – Gilberto Freyre, sim; Giberto, não 
4) 23/11 – Verlaine 
5) 26/11 – Armadilhas, para quê vos quero? 
Dezembro 
1) 10/12 – Monteiro Lobato 
2) 24/12 – Poesia inglesa 
3) 31/12 – T.S Eliot (I) 
ANO DE 1945 
Janeiro 
1) 7/1 – T.S Eliot (II) 
2) 14/1 – T.S Eliot (III) 
3) 21/1 – T.S Eliot (IV) 
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ANEXO B 
 
Textos de autoria de Ángel Rama, publicados no semanário Marcha no período de janeiro 
a dezembro de 1960. 
 
 
Semanário Marcha. Literarias. XXI – 1960 
 
1. Albert Camus: del absurdo al humanismo, enero, 15. 

2. Amnistía para presos y exiliados políticos españoles”, enero 22. 

3. El arte de los años cincuenta, febrero 12. 

4. Alberto Zum Felde juzga la literatura actual. Febrero, 12. 

5. Narradores uruguayos (Felisberto Hernández, Juan Carlos Onetti, Clara Silva, Francisco 

Espínola, Mario Benedetti, Armonía Somers). Febrero, 12. 

6. Poesía uruguaya 1959 (Juan Cunha, Sarandy Cabrera, Susana Soca, Ricardo Paseyro, 

Orfila Bardesio, Carlos Brandy). Febrero, 19. 

7. La nueva crítica brasileña. Febrero, 19. 

8. Testemonio judío. A. Schwartz-Bart. Marzo, 11. 

9. Pablo Neruda: navegaciones y regresos. Marzo, 18. 

10. En este país. La enseñanza de la literatura. Marzo, 18. 

11. Página de diario, por Oswaldo Rodriguez Aído. Abril, 1. 

12. En este país: respuesta en llana prosa (polémica con Pablo Neruda). Abril, 1. 

13. Carlos Droguett: “Eloy”. Abril 22. 

14. La novela y la crítica en América. Abril, 22. 

15. Un pequeño maestro: Jules Supervielle. Mayo, 20. 

16. Un hijo de la revolución: Boris Pasternak. Junio, 3. 

17. Alberto Girri: propiedades de la magia. Junio, 3. 

18. Sigue la cacería (anticomunismo en Buenos Aires). Junio, 10. 

19. Sesquicentenario de la literatura argentina. Julio, 1. 

20. Un paraguayo mira al hombre; una mujer mira al Uruguay. Dos novelas premiadas 

(Hijo de hombre de Augusto Roa Bastos; Ideas de Ofelia Machado Bonet). Julio, 8. 

21. José Pedro Bellán: el primer montevideano. Julio, 15. 

22. Víctor Saiz: El banquete. Julio, 22 

23. Massimo Bontempelli: de la magia al mito. Julio, 29. 

24. Enrique Amorim: un creador infatigable. Agosto, 5. 

25. Un requeté nos juzga. Agosto, 19. 
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26. José Luis Castillo. Puche. Agosto, 19. 

27.Todo el amor del siglo XX – I y II (Lawrence Durrell). Setiembre, 2 y setiembre, 9. 

28. Concurso de Life: el cono sur literario. Setiembre, 23. 

29. Nikos Kazantzakis: el mediterráneo en llamas – I y II . Octubre, 7 y octubre, 14. 

30. Aldous Huxley: profecía envejecida. Octubre, 21. 

31. Saint-John Perse: celebrante del mundo. Noviembre, 4. 

32. Otra imagen del país (Felisberto Hernández). Noviembre, 11. 

33. Friedrich Dürrenmatt: malabarista del caos afanosos de justicia. Diciembre, 2. 

34. Una encuesta de Ángel Rama: Qué leen los uruguayos?, Diciembre, 9. 

35. El escritor y su país, diciembre, 16. 

36. En este país. La púdica dama literatura, diciembre, 23. 

37. La construcción de una literatura (literatura uruguaya), diciembre, 30. 
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