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Resumo: A busca por categorias na produção do conhecimento nas 

Ciências Humanas criou realidades totalitárias e universais que dificultam a 

leitura sistemática de certas obras da literatura brasileira. O alvo de nossa 

análise gira em torno da chamada literatura regionalista, com o intuito de 

apresentar caminhos para sua crítica e principalmente buscando apresentar 

novos horizontes na leitura intelectual da obra do escritor goiano Bernardo Élis. 

Palavras- chave: História intelectual, regionalismo e Bernardo Élis. 

A produção do conhecimento no imaginário do mundo ocidental é 

marcada pelo fetiche da catalogação e medição. A realidade sempre foi alvo da 

necessidade de ser explicada na sua totalidade. As partes só fariam sentido em 

uma escala de significância ao atingirem o todo.  

Contudo vale a pena ressaltar que o ato de catalogar e medir é pautado 

inicialmente pela escolha de quais itens entrarão na seleção. Deve-se criar um 

sistema de acesso ao catálogo. Cria-se uma seleção artificial dos itens 

presentes na lista futura. Porém vale perceber que toda lista, como produto 

final, pretende-se natural: “isto era evidente!”, “sabíamos desde o início”, “já 

imaginávamos tal resultado”. 

Selecionar é antes de tudo uma relação de poder. A criação de critérios 

de escolha não consegue traduzir a totalidade dos fatos. A postura de uma 

seleção leva-se em conta mais elementos imediatos do que uma análise mais 

extensa dos fatos. É inevitável que a injustiça se faça presente no resultado 

final. 

A racionalização da realidade de acordo com Moles (1995) é 

exemplificada pelo medir. Em suas palavras: 
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Medir é portanto comparar um padrão empírico, comum 
(aproximadamente) a todos os homens, a uma coisa do mundo 
exterior: é levar através do pensamento as coisas do mundo até o 
homem, é trazer o mundo ao homem, e ele só terá que transpor as 
etapas do infinito do mundo que dava vertigem a Pascal.(1995, p. 22) 

Tal processo de medição e catalogação busca a universalidade. A 

preocupação pela normalização dos eventos produz automaticamente uma 

realidade totalitária, isto é, violenta. Cortes e amputações são realizados pela 

lógica do selecionador. Perfis são divididos em aceitáveis ou inaceitáveis. “ 

Surge então o perigo de confundir a medida e a coisa e de acreditar que basta 

medir para dominar, basta conhecer para fazer, explicar para compreender...”2.  

As divisões criam também elementos valorativos sobre os itens 

selecionados e criam de uma forma evidente uma orientação na recepção dos 

dados. Aquilo que foi selecionado é automaticamente bom. Ao contrário aquilo 

que está fora da lista é grosseiro e ruim.  

Partiremos agora de outra premissa. A seleção serve como instrumento 

de produção do conhecimento. Tendo ainda como suporte (uma generalização) 

o mundo ocidental, a produção da ciência se sustenta em uma máxima: “Vale 

mais a pena saber de maneira incerta do que não saber nada...”3 A busca no 

sentido teleológico, como vontade do espírito humano de saber pode conduzir 

a resultados pouco práticos e eficientes, isto é, inúteis. De acordo ainda com 

Moles (1995) “é muito mais cômodo viver dentro das certezas falsas do que 

dentro das incertezas moderadas”. 

A produção do conhecimento se produz a partir das construções de 

esquemas. A ciência desde o Renascimento tornou-se grosso modo um 

instrumento de dominação do homem sobre a natureza. O progresso como 

realidade a ser atingida cegou em vários momentos a leitura da realidade e 

principalmente se valeu de generalizações que ao invés de apresentarem um 

conhecimento com possibilidade de ampliação, buscou em inúmeras 

circunstâncias apresentar um mundo fechado e pronto. 

Útil ainda lembrar que a percepção de um homem na sua totalidade 

racional e que se encaixa e cria limites que são eternamente respeitados é uma 
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utopia. Os impulsos irracionais são elementos do espírito e da sensibilidade 

que se fazem presentes nas ações humanas.  

Outro fator vital na produção do conhecimento científico é a vontade de 

se elaborar um conjunto de explicações totalizantes, criando uma biblioteca 

universal do saber. O projeto Ilustrado do século XVIII é um exemplo evidente 

de tal ambição que ainda se projeta em nossa realidade social. Na medida em 

que a realidade se fragmenta, gerando um sentido de abandono no humano, a 

busca pelo total se torna na prática um porto seguro aos sentimentos. 

Tal reflexão é um primeiro estágio para levantarmos uma proposta de 

trabalho: o ato de selecionar não seria basicamente uma relação de poder 

entre o selecionador e o selecionado?
4
 

Levanto uma hipótese de que a criação de sistemas de catalogação do 

conhecimento elaboram mecanismos de controle sobre a recepção. É não 

apenas uma insinuação como uma demonstração da verdade totalizante.  

Curiosamente no campo das ciências humanas percebe-se de maneira clara a 

existência ainda de tais práticas, geradas em grande medida talvez, pela 

distância da precisão das ciências exatas e a busca por legitimação. 

Veremos de que forma tal postura serviu e instrumento à História da Literatura 

e a História dos Intelectuais. 

1- História da Literatura 

Aviso de partida que o objetivo da empreitada não é de produzir uma leitura 

extensa sobre a História da Literatura. Não buscaremos expor de forma lenta 

toda a História da Literatura universal ou brasileira. 

O projeto é menos ambicioso e já o apresento de maneira inicial: qual seria 

a validade das diferenciações e fragmentações da produção literária em 

escolas como: Romantismo, Realismo, Classicismo e outros “ismos”. Porém de 

maneira ainda mais sucinta abordaremos a denominação: literatura 

regionalista. 
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Não temos também a pretensão de destruir os Cânones da literatura. Nas 

palavras de Bloom (2010): 

O Cânone, palavra religiosa em suas origens, tornou-se uma escolha 
entre textos que lutam uns contra os outros pela sobrevivência, quer 
se interprete a escolha como sendo feita por grupos sociais 
dominantes, instituições de educação, tradições de crítica, ou, como 
eu faço, por autores que vieram depois e se sentem escolhidos por 
determinadas figuras ancestrais. Alguns partidários recentes do que 
se encara como radicalismo acadêmico chegam mesmo a sugerir que 
as obras entram no Cânone devido a bem-sucedidas campanhas de 
publicidade e propaganda. Os compares desses céticos às vezes vão 
mais longe e questionam até mesmo Shakespeare, cuja eminência 
lhes parece algo assim como uma imposição. Se se adora o deus 
compósito dos processos históricos, está-se condenado a negar 
Shakespeare sua palpável supremacia estética, a realmente gritante 
originalidade de suas peças.( p.33) 

É evidente que existem obras que possuem vida própria e conseguem 

se fazer presente apenas pela sua história. Contudo não devemos partir da 

premissa ilusória de que tais obras surgiram de forma pronta e acabada das 

mentes criadoras. O ofício do escritor não é o do Messias. Não está ligada a 

revelação recebida pelo profeta. Estaria mais próxima do oficio do carpinteiro. 

Nas margens do cotidiano. Na visão de Pierre Bourdieu(2011) “a tradição 

positivista permanece filiada no essencial à ideologia do gênio criador como 

individualidade única e insubstituível”. (p.183) Não seria talvez uma tradição 

que se amplia para fora dos limites do Positivismo?  

O entendimento da Literatura como um bem simbólico5 é importante 

para que possamos compreender a maneira de interação social da Literatura, 

isto é, suas formas de aderência ao corpo social. Primeiro passo dessa 

transformação se faz mediante uma autonomização do campo intelectual e 

artístico6 , isto é, mediante uma “autonomização progressiva do sistema de 

relações de produção, circulação e consumos de bens 

simbólicos”.(BOURDIEU,2011. p. 99) 

Devemos perceber que a leitura de Bourdieu(2011) evidencia uma 

processo de autonomização relativa. A eliminação de antigos elementos de 

censura e de controle não evidencia que outros não tenham surgido. A figura 
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do editor talvez se encaixe perfeitamente no espaço do controle da produção, 

assim como a do crítico ou teórico literário. 

Voltamos aqui ao ponto inicial de nossa apresentação. A catalogação 

das ciências é um traço amplamente visível no campo da História da Literatura 

e particularmente tentaremos abordar de que forma é possível abordar a 

literatura regionalista e em particular o escritor goiano Bernardo Élis.  

Contudo antes pode parecer uma postura errante falar de História da 

Literatura em uma era que tal disciplina e campo do saber perdeu espaço de 

forma considerável. Nas palavras de Hans Robert Jauss: 

A história da literatura vem, em nossa época, se fazendo cada vez 
mais mal – afamada – e, aliás, não de forma imerecida. Nos últimos 
150 anos, a história dessa venerável disciplina tem inequivocamente 
trilhado o caminho da decadência constante. [...]Os patriarcas da 
história da literatura tinham como meta suprema apresentar, por 
intermédio da história das obras literárias, a idéia da individualidade 
nacional a caminho de si mesma”.(1994. p. 5) 

 

Nessa leitura da produção de uma literatura nacional, não estaria a 

literatura regionalista, sertaneja ou de fronteira, relegadas a um plano marginal 

na formação do pensamento social brasileiro?  

Não se torna necessário uma leitura ampla da história social e das ideias 

no Brasil para perceber a trilha da História: do litoral para o sertão. São antigas 

as reflexões sobre as dicotomias históricas(mas não inúteis) entre os dos 

espaços formadores do Brasil: o litoral como metáfora do progresso e o sertão 

como o espaço do atraso. Das bandeiras no período colonial até a expansão 

da fronteira agrícola no século XX com a Marcha para o Oeste o caminho 

traçado traduz uma divisão de poder. O olhar sobre o interior ainda busca o 

exótico. “No sertão, essas narrativas situam-se no limite entre o real, o 

fantástico e o inverossímil”7 e evidenciam que as leituras sobre o espaço 

interiorano do Brasil é marcado de visões alienígenas ao real.  
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Para facilitar nosso percurso, evidencio algumas reflexões produzidas na 

história da literatura brasileira acerca das obras e escritores tidos como 

regionalistas. 

Alfredo Bosi em sua clássica obra História concisa da Literatura 

Brasileira(2006) assim reflete sobre a produção tida como regionalista: “o 

projeto explícito dos regionalistas era a fidelidade ao meio a descrever: no que 

aprofundavam a linha realista estendendo-a para a compreensão de ambientes 

rurais ainda virgens para nossa ficção”.(2006. p. 207) Elementos como a 

atenção ao sertanejo, ao folclore, às formas de se falar do sertão, aos mitos 

regionais e outros elementos são indícios de que se trata de uma literatura 

regionalista. 

Fica claro também que tal projeto se prende a elementos tidos como 

exóticos, na tentativa de compreender um “outro Brasil”. Não seria uma nítida 

postura de alteridade por parte dos críticos das nossas letras? Claramente não 

é objetivo de eminentes humanistas, mas como foi apresentado anteriormente 

a classificação não seria uma maneira de produzir uma determinada recepção?  

Acreditamos que tal postura gera distanciamentos por elaboração de 

estereótipos.8 Os sujeitos criados aprioristicamente pela crítica são tidos como 

o real em vários campos de recepção. O trabalhos de Edward Said(2007), 

Orientalismo: o Oriente como invenção do Ocidente, reforça o peso que as 

práticas discursivas possuem na elaboração e construção de uma determinada 

realidade. O “outro” se torna espaço já esperado. Acredita-se que ele deve 

reproduzir elementos que já são conhecidos de antemão. Modificando uma 

reflexão de Said(2007) o conhecimento sobre o sertão, levado a cabo pela 

literatura regionalista é marcado por um truísmo, isto é, o sertão deve ser 

representado pelo outro como sendo o “outro” constituído. 

Em texto fundamental sobre a relação entre sertão e literatura, a 

professora de Teoria Literária Albertina Vicentini9 apresenta quatro problemas 

vitais que podem ser ampliados para a análise da literatura regionalista: 
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1º a questão do arbitrário, do convencional na literatura regionalista 

estereotipada. 

2º a questão da alteridade entre o escritor e o mundo sertanejo. 

3º o problema da exterioridade narrativa na adesão ao pitoresco sertanejo. 

4º a questão da posição do escritor frente à hegemonia do centro. 

Podemos ainda perguntar de que forma organizaríamos o conhecimento 

ser a tentativa de identificar elementos que compõem o todo. A proposta não é 

um abalo total nas estruturas do saber, mas apenas uma proposta de buscar 

formas de referência que não sejam tão amplas e pretensamente universais. 

Como é possível colocar em um mesmo grupo de escritores regionalistas, 

autores tão diversos como: Graciliano Ramos, José Lins do Rego, Coelho 

Neto, Valdomiro Silveira, Monteiro Lobato, Bernardo Élis, Guimarães Rosa, 

Mário Palmério, Carmo Bernardes e tantos outros? 

Existe de forma consensual na teoria literária o papel sublime e 

naturalmente cânone da produção textual de Guimarães Rosa. O sertão foi de 

fato levado para estágios linguísticos até então inatingíveis pelos 

predecessores do autor- demiurgo mineiro. De acordo com Bosi(2006): 

Após a sua leitura, começou-se a entender de novo uma antiga 
verdade: que os conteúdos sociais e psicológicos só entram a fazer 
parte da obra quando veiculados por um código de arte que lhes 
potencia a carga musical e semântica.(p.430) 

Fácil perceber que a cepa de escritor regionalista para Rosa não é a 

mais correta pela amplitude de sua capacidade literária, pelo contrário, foi um 

momento de potencialização do ser “regionalista” como símbolo de vigor. 

Acreditamos ser correta a reflexão de Willi Bolle(2001) de que a obra de 

Guimarães Rosa, em particular Grande sertão: veredas, se encaixa no molde 

dos retratos do Brasil. Nesse sentido o regionalismo seria apenas uma 

característica da obra e não a sua definidora. Buscaremos refletir doravante 

sobre a figura de Bernardo Élis. 

2- Na fronteira da literatura. 

2.1- O intelectual e artista: 



Trataremos o escritor goiano Bernardo Élis dentro da categoria dos 

intelectuais.10  “É somente no final do século XIX, durante o caso Dreyfus, que 

o intelectual, tal como concebemos no presente, faz o seu aparecimento na 

história. O substantivo ‘intelectual’, até então inexistente na língua francesa, 

surge inesperadamente nesse momento para designar de maneira pejorativa, 

os partidários da revisão do processo envolvendo o capitão Dreyfus”(Rodrigues 

da Silva, 2002, p. 15). Nessa lógica histórica é válida a utilização do conceito 

para o caso do escritor goiano. 

Como apresenta Rodrigues da Silva(1995) o termo intelectual é mais 

eficaz como instrumento de datação de um comportamento do que um conceito 

fixo. Vale ainda ressaltar que a postura do intelectual é datada histórica e 

socialmente. Trata-se de um elemento vinculado às demandas sociais, por 

mais que se pretendam independentes.  De acordo com Bourdieu: 

Os escritores e artistas constituem, pelo menos desde a época 
romântica, uma fração dominada da classe dominante, que, em 
virtude da ambiguidade estrutural de sua posição na estrutura da 
classe dominante, vê-se forçada a manter uma relação ambivalente 
tanto com as frações dominantes da classe dominante (‘ os 
burgueses’) como com as classes dominadas (‘o povo’), e a compor 
uma imagem ambígua de sua posição na sociedade e de sua função 
social”(2011,p.192). 

O primeiro elemento decisivo na leitura intelectual construída a partir de 

Bernardo Élis, privilegia a sua situação de escritor regionalista. O momento da 

publicação de sua obra inaugural para o público leitor,Ermos e Gerais, data de 

1944, dentro de uma década em que o fascínio literário havia sido lançado 

sobre o Nordeste de José Lins do Rego e Graciliano Ramos. O sertão goiano 

aparece então na literatura de Élis como composição do imaginário e do 

território nacional. Na década de 1930 e 1940 o Brasil moderno está sendo 

consolidado pela Marcha para o Oeste e a obra do autor goiano é o caminho 

oposto. Se o Estado parte do litoral para o sertão, a obra mostra o sertão para 

o litoral. O exótico dos ermos goianos e evidenciado de forma nua e crua. Fato 

importante a ser ressaltado, no intuito de realizar a crítica minimizadora de 
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Bernardo Élis como escritor regionalista se sustenta de forma ampla nos 

pontos citados a seguir: 

1-   Bernardo Élis não possui uma produção apenas ficcional. Aventurou-se 

também na crítica literária e em ensaios históricos, como por exemplo: 

Marechal Xavier Curado: criador do exército nacional, obra de 1973. 

2- A presença do discurso marxista nas narrativas de Élis evidencia um 

diálogo amplo com a intelectualidade das décadas de 1940 até 1960. A 

própria filosofia da história marxista mostra um projeto universal. 

3- Tratamos Bernardo Élis como um escritor de fronteira. Entendemos a 

fronteira como espaço de trocas e local de interpenetrações de 

realidades. Espaço em que o mundo se potencializa e várias realidades 

são construídas. A fronteira como espaço da integração e da criação de 

uma nova realidade. 

Apresentado tais elementos podemos operar de fato um crítica da obra 

de Bernardo Élis que busca apresentar novos nuances e criticar o minimalismo 

do conceito regionalista. 
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