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Resumo: 
Na proposta central deste trabalho observei, a partir da criação literária brasileira 
produzida em Mato Grosso, como a movimentação de vanguarda e contemporânea 
estabelece uma dinamicidade entre os lastros do regionalismo e a elaboração de 
identidades. Nesse viés, tentei captar os procedimentos que essa produção configurava 
para além do textual.  Não somente relacionada à escritura, mas ao tecido (tessitura) 
cultural (divulgação/recepção de textos, negociações, etc.) tanto na constituição do para 
o veio regional quanto para suas possíveis conexões e/ou superações. Verifiquei 
também como os paradigmas matriciais de identidades locais se 
atualizam/criam/recriam/inventam na relação direta entre o texto (escritura) e o contexto 
cultural. 
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Minhas observações em relação as literaturas produzidas fora dos eixos 

definidores do “nacional” e consideradas “regionais” são exatamente, aqui, os 

momentos em que essas literaturas se congregam em um conjunto mais ou menos 

uniforme que, talvez, sem perder a riqueza e a variedade, passam a trabalhar a partir de 

determinadas linhas dominantes, predominantes, decodificáveis em sua essência e, em 

certos aspectos, uniformizadoras. Isto é fundamentalmente o que vai identificá-las 

enquanto conjunto com marcas e características comuns. É o momento em que elas se 

configuram e “identificam” enquanto “x” literatura. Identificação.  Faço essas 

observações a partir da literatura brasileira produzida no estado de Mato Grosso. 

Antes de seguir é preciso dizer e pontuar com clareza alguns aspectos e 

conceitos teóricos que norteiam este trabalho e suas reflexões. O primeiro é que 

tomando por base um conceito de memória, enquanto construção, elaboração e seleção 

(pensando sempre no jogo aqui fundamental entre a memória pessoal e a coletiva) 

observo as literaturas brasileiras produzidas em Mato Grosso, grosso modo, quando se 

traduzem como tradição ou pelo menos como uma boa parte da construção de uma 
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tradição. No limite, é observá-las nos modos e formas como se singularizam, quando se 

perdem de algum modo como plurais. No limite, é observá-las quando se tornam uma 

literatura predominante, hegemônica, mais ou menos coesa, quando processam seu jogo 

de inclusão e exclusão, memória e esquecimento.   

Um ponto importante a considerar é que,  

 

o poder de definir a identidade e de marcar a diferença não pode ser separado 
das relações mais amplas do poder. A identidade e a diferença não são nunca 
inocentes. Podemos dizer que onde existe diferenciação – ou seja, identidade e 
diferença – aí está presente o poder. A diferença é o processo central pelo qual a 
identidade e a diferença são produzidas. /.../ A afirmação da identidade e a 
marcação da diferença implicam sempre as operações de incluir e de excluir. 
(SILVA, 2000, pp.81/82)  

 

Nessa mesma linha Urpi Montoya Uriarte diz que “os discursos de identidade 

são discursos políticos na medida em que incluem ou excluem outros segmentos sociais 

e culturais”.(URIARTE, Em: LOPES e BASTOS – orgs. p.219)2. E aqui podemos 

acrescentar os discursos literários no sentido amplo: literatura estrito senso, 

historiografia literária, crítica etc. O campo é vasto e os aspectos envolvidos são muitos, 

como veremos a frente. 

O segundo aspecto, intimamente ligado ao primeiro, é que trabalho com a noção 

de sistema literário que se estabelece nas relações escritor-obra-leitores, desenvolvido 

por Antonio Candido. Sei que todos conhecem bem este conceito, mas apenas para 

trazer à memória, segundo Candido: 

Não obstante o fato de toda obra ser pessoal a  

literatura, porém, é coletiva, na medida em que requer uma certa comunidade 

de meios expressivos (a palavra, a imagem), e mobiliza afinidades profundas 

que congregam os homens de um lugar e de um momento – para chegar a uma 

‘comunicação’. Assim, não há literatura enquanto não houver essa congregação 

espiritual e formal, manifestando-se por meio de homens pertencentes a um 

grupo (embora ideal), segundo um estilo (embora nem sempre tenham 

consciência dele); enquanto não houver um sistema de valores que enforme a 

sua produção e dê sentido à sua atividade; enquanto não houver outros homens 

(um público) aptos a criar ressonância a uma e outra; enquanto, finalmente, 

                                                        
2 O autor trata desta questão para o Peru e a partir da obra de José Maria Arguedas. Segundo Uriarte: 
“Muito antes do aparecimento das formulações sobre 
multiculturalismo/interculturalismo/transculturalismo, Argedas já falava da necessidade de pensar o 
convívio cultural peruano como complementariedade e não como fusão: considerava esta a melhor e 
única saída, na medida em que a fusão era impossível e menos enriquecedora.” (Uriarte, in: Lopes e 
Bastos, 2001, p.220). 
 



não se estabelecer a continuidade (uma transmissão e uma herança) que 

signifique a integridade do espírito criador na dimensão do tempo. (CANDIDO, 
1985: 139/140)   
 

Antonio Candido entende literatura como: 

um sistema de obras ligadas por denominadores comuns, que permitem 

reconhecer as notas dominantes duma fase. Esses denominadores são, além, 

além de características internas, (língua, temas, imagens), certos elementos de 

natureza social e psíquica, embora literariamente organizados, que se 

manifestam historicamente e fazem da literatura aspecto orgânico da 

civilização. Entre eles se distinguem: a existência de um conjunto de produtores 

literários, mais ou menos conscientes do seu papel; um conjunto de receptores, 

formando os diferentes tipos de publico, sem os quais a obra não vive; um 

mecanismo transmissor, (de nodo geral, uma linguagem, traduzida em estilos), 

que liga uns aos outros. O conjunto dos três elementos dá lugar a um tipo de 

comunicação inter-humana, a literatura, que aparece sob este ângulo como 

sistema simbólico, por meio do qual as veleidades mais profundas do individuo 

se transforma em elementos de contato entre os homens, e de interpretação das 

diferentes esferas da realidade. 

(CANDIDO, 1997 : 23).    
 

Nessa mesma linha, Angel Rama afirma que: 

Um romancista não se parece nada com Adão; não é aquele que, como 

imaginou o poeta romântico, despertou e foi dando nomes às coisas, criando 

palavras virgens para coisas virgens. O romancista existe dentro de uma 

literatura; falando abstratamente, diríamos que ele nasce dentro dela, nela se 

forma e desenvolve, com  ela e contra ela faz sua criação. E por isso mesmo é 

herdeiro de uma tradição e criador de tradições. (RAMA, Em: 
AGUIAR/VASCONCELOS (Orgs.),2001,pp.62/63) 

 

   

Octavio Paz, em linha direta com esta concepção, acrescenta: 

As literaturas são realidades complexas: autores que escrevem obras e editores 
que as difundem, leitores e críticos que as lêem ou as condenam ao 
esquecimento. Todos estes elementos participam do fenômeno literário como 
entidades não isoladas, mas em permanente relação e intercambio. O autor 
escreve a obra e o leitor, ao lê-la, a recria, refaz ou rejeita; por sua vez, a obra 
modifica o gosto, a moral ou as idéias do leitor; por último, as opiniões e as 
reações do leitor influem no autor. Assim [continua Paz], a literatura é uma rede 
de relações, ou, exatamente, um circuito de comunicação, um sistema de 
intercâmbio de mensagens e influências recíprocas entre autores, obras e 
leitores. Acrescente-se que é um sistema em contínuo movimento. A publicação 
de uma obra muda a ordem e a posição de outras obras; o mesmo cabe dizer do 
aparecimento de cada geração de leitores e críticos . (PAZ, 1991.pp. 174/175)
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3 Apesar de não citar e não haver referências bibliográficas ou bibliografia final, parece claro que Octavio 
Paz está trabalhando com a idéia de sistema literário de Antonio Candido.  



Esses aspectos importam muito diretamente aqui, pois é interessante pensar 

como um possível conjunto de escritores e textos mato-grossenses dialoga, se manifesta 

e reconhece enquanto uma literatura produzida em Mato Grosso. Observar essa 

literatura brasileira produzida nesse Estado implica em desvelar e entender o que 

realmente imaginamos que seja aquilo que nos identifica, no interior do conjunto, nos 

difere de outros conjuntos e coloca-nos em relação com a comunidade que não apenas 

reconhece o material produzido como também se reconhece nele. E mais, observar a 

possível marca indelével nesse sistema das relações estipuladas ou não no interior do 

sistema: influências recíprocas, modificação de gosto ou moral, leitura ou 

esquecimento, uma publicação modificando e deslocando a posição de outras etc. 

Particularmente nestas relações percebe-se  uma continuidade-contiguidade  que 

implica, claramente, no engendramento de tradições, de transmissões, de memórias e de 

heranças.  

O terceiro aspecto teórico, com o qual trabalho, é a noção de campo de produção 

cultural e simbólica de Pierre Bourdieu (2004).  

Diante disto, muito brevemente, é interessante observar o percurso que a 

construção das identidades locais e do regionalismo, que são imanentemente 

conectados, faz através das literaturas. Na esteira destas – e com estas –  concepções, 

abro uma discussão em torno dos elementos constitutivos do regionalismo no Mato 

Grosso, demonstrando as lutas e embates pelo poder e hegemonia litero-cultural; mostro 

o momento em que a literatura brasileira produzida em Mato Grosso se organiza como 

um sistema tendo como principal veio o teor regionalista, suas formas ideológicas e sua 

política.4 

Neste sentido, parece-me que toda a elaboração, ou tentativa de elaboração, de 

um sistema literário em Mato Grosso se inscreveu e se inscreve basicamente na 

perspectiva do chamado regionalismo e de suas múltiplas faces. Ao observar autores, 

obras, discursos, história e crítica literária produzida localmente, configura-se para mim 

que esse é o sentido da literatura mato-grossense. A linha ininterrupta espaço-temporal, 

literariamente falando, engendra-se e debate-se basicamente nesse drama de construção-

                                                        
4 Desenvolvo essa pesquisa desde 2003 e ela está dividida em três etapas conectas, mas distintas. Como 
resultado da primeira etapa publiquei o artigo “Literatura, Regionalismo e Identidades: cartografia mato-
grossense” (LEITE, 2005) compondo um quadro litertário e cultural da 1ª. metade do século XX. A 
segunda etapa, intitulada “Nas Brenhas do Regionalismo em Mato Grosso: Literatura, Vanguardas e 
Identidades”, constituiu-se na minha pesquisa de pós-doutorado concluída em 2006 e ainda sem 
publicação. Observo mais diretamente a produção literária, na abordagem proposta, dos anos 40 do século 
XX para frente.  A terceira etapa, em curso, propõe-se a observação da produção contemporânea. 



elaboração que projetou e definiu o regionalismo e nele, e com ele, as noções de 

identidade(s) e cultura locais. É isso que garantiu a criação do sistema literário 

legitimando autores, historiadores, comentarista etc. De manifestações isoladas e 

solitárias, ou mesmo, num primeiro momento, reunidas sem propósito ou perfil bem 

definidos, passam, durante a primeira metade do século XX, a um claro projeto 

intencional de definição e criação de uma literatura para Mato Grosso. O que envolve e 

implica, sintomaticamente, num projeto mais amplo que é cultural e num 

desdobramento cíclico envolve também outros sistemas artísticos posteriores 

organizados5 que, no limite, cria e define artística e culturalmente, a região, e o próprio 

Mato Grosso. A amálgama do sistema é o discurso regionalista. 

 Isso posto, esse drama essencial regionalista, de criação de um sistema – já 

pensando tanto no seu momento de definição e criação quanto nos momentos de 

tentativas de quebras e fissuras posteriores − desenvolve-se, entre outras possivelmente, 

da seguinte maneira: quando uma idéia de regionalidade (de difícil definição) 

transforma-se em fio condutor, e modelo, tanto para a inserção-aproximação, e o 

reconhecimento, como para a ruptura-afastamento dessa mesma idéia. E por paradoxal 

que pareça, essa ruptura, fomentada mais explicitamente no fim dos anos 30 (século 

XX), tem um apelo de legitimação dentro da suposta e mesma regionalidade. Parece-me 

claro que o que se estabelece, desde sempre, no interior da produção literária mato-

grossense, é o jogo entre essas duas forças – inserção e ruptura – com todos os seus 

desdobramentos e implicações, a partir, claro, do momento em que se constitui o  

primeiro sistema que intrinsecamente e essencialmente é, como já apontei, regionalista.    

É importante frisar que se estabelece assim, entre inserção e ruptura, a antiga e perene 

disputa entre antigos e novos. Sempre no jogo das tentativas de manutenção de um 

status quo e da superação deste status por outro. Hegemonia e contra-hegemonia.   

É necessário esclarecer que, quando discuto os sistemas regionalistas em Mato 

Grosso, tenho como balizas temporais de observação mais centralizada a primeira 

metade  do século XX até o início da década de 90. Embora o segundo momento-

sistema regionalista dê-se efetivamente entre fim dos anos 30 e início dos anos 80, ele é 

gradativo e nem sempre opositivo ao primeiro. Finalizando, não me deterei nisto, mas 

apenas a título de exemplo, o quadro atual parece já bastante diverso, e de certo modo, 

                                                        
5 Penso aqui mais diretamente no processo parecido que viveu as artes plásticas nos anos 70 do século 
XX. Quando definiu-se um conjunto de imagens, procedimentos, temas e técnicas como “arte de Mato 
Grosso” num empeno que envolveu instituições como a Universidade Federal e a Fundação Cultural de 
Mato Grosso. 



deslocando a questão regionalista. Ainda se embate pela legitimação de alguns autores, 

poetas, críticos especializados (fruto dos anos 90) como “representantes” da literatura e 

intelectualidade local, no entanto, por outro lado, há uma produção mais 

“despreocupada” com o teor regional de muito boa qualidade e que ao lado dos 

“regionalistas” tenta (com auxilio e legitimação de historiares de literatura, críticos etc.) 

ultrapassar as fronteiras do local postulando-se e colocando-se na perspectiva de 

literatura nacional. Este tem sido atualmente, pelas minhas observações, o “sentido”da 

literatura brasileira produzida em Mato Grosso. Romper os eixos hegemônicos não mais 

internos, mas externos. Trânsitos: de eixos locais para outros eixos. 
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