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‘Foi uma experiência única’ 
 
Por Eustáquio Gomes (*) 
 

 
 
Encerrada a cerimônia, Antonio Candido dirigiu-se à sala onde, 
durante dois anos e meio, deu as coordenadas do então recém-
implantado Instituto de Estudos da Linguagem (IEL) da Unicamp, 
para conceder a entrevista que segue. Em menos de 10 minutos de 
conversa, com a objetividade e a lucidez costumeiras, Antonio 
Candido falou dos primórdios do IEL, de sua relação com 
Zeferino Vaz e deu sua opinião sobre os rumos da crítica 
literária.  
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Jornal da Unicamp – O senhor está na origem do IEL ao 
estruturar as suas bases. Como o senhor recorda o início dessa 
história? 
 
Antonio Candido – O início foi muito bom. Um grupo de 
lingüística já havia sido formado pelo professor Fausto 
Castilho. Formei o grupo de teoria literária com especialistas 
que já haviam sido meus alunos. Eu quis apenas mestres e 
doutores que fossem especializados em teoria literária, de 
maneira que eu estava trabalhando em casa. É uma coisa rara a 
gente poder trabalhar com uma equipe que, de uma certa maneira, 
é a sua equipe. Isso, para mim, foi uma experiência única. 
 
JU – Em sua opinião, há algo que diferencie o IEL da Unicamp 
das demais escolas de letras e linguagem do país? 
 
Antonio Candido – Eu acho que há muita diferença. O IEL foi 
concebido de uma maneira nova. As antigas faculdades e 
institutos de letras pressupunham uma justaposição linear de 
línguas e literaturas variadas, enquanto que o IEL foi 
concebido de uma maneira completamente diferente, começando 
apenas com disciplinas gerais, não específicas. A partir daí, o 
grupo formado foi criando as diferentes particularidades, de 
acordo com seu estudo da situação e a sua concepção das 
possibilidades. 
 
JU – Como o senhor avalia sua experiência acadêmica na 
Unicamp? Que importância teve para o senhor? 
 
Antonio Candido – Teve uma importância extraordinária. Pude 
trabalhar com um reitor absolutamente excepcional, que foi o 
professor Zeferino Vaz. Ele era um homem dotado de uma 
percepção e de uma capacidade de decisão que, acopladas, 
produziam algo de muito raro no Brasil. Não é à toa que ele 
organizou a Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto [USP] e a 
Unicamp. Eu, pessoalmente, pude aplicar idéias que eu tinha e 
que eram partilhadas por companheiros que estavam comigo. Isso 
nos deu uma grande alegria porque nós sentíamos que estávamos 
fazendo uma inovação. 
 
JU – A Unicamp completa 40 anos em 2006 a partir do lançamento 
de sua pedra fundamental. Como o senhor vê hoje a figura do 
fundador Zeferino Vaz? Como eram suas relações com ele? 
 
Antonio Candido – As relações com o professor Zeferino Vaz eram 
ótimas. Eu tinha despacho com ele uma vez por semana. Eu ia 
sempre com o professor Carlos Franchi, que era vice-diretor do 



IEL. Nós ambos ficávamos impressionados com a facilidade com 
que ele assimilava idéias e noções de disciplinas completamente 
diferentes da dele – ele era especialista em parasitologia; nós, 
professores de literatura. Quando nós apresentávamos as nossas 
idéias e problemas, ele entendia como se fosse um especialista. 
Ele sabia sempre optar pela melhor solução. De modo que o 
convívio com o professor Zeferino sempre foi para mim uma 
grande aprendizagem e um grande prazer. 
 
JU – Ele entendia de literatura? 
 
Antonio Candido – Não sei se ele entendia. O fato é que ele agia 
como se entendesse. 
 
JU – Como o senhor avalia a Unicamp hoje? 
 
Antonio Candido – A Unicamp, 40 anos depois, é uma das três ou 
quatro universidades que realmente são do mais alto nível no 
Brasil. De certa maneira ela é filha da USP e de outras 
universidades de fora de São Paulo, representando, vamos dizer 
assim, o coroamento de algumas gerações de esforço 
universitário feito no Brasil. E, como coroamento, a Unicamp 
honra o seu destino. 
 
JU – Para concluir, uma pergunta mais voltada para a 
literatura. A crítica literária está em crise no Brasil?  
 
Antonio Candido – Eu creio que não. O Brasil sempre foi um país 
de excelente crítica literária, desde o tempo da Independência. 
O Brasil sempre teve e continua tendo bons críticos literários. 
Eu diria que pode ser até que a literatura criativa esteja em 
crise no Brasil, mas não a crítica. Ela está florescendo e 
produzindo cada vez mais, sobretudo em nível universitário, com 
muito bom resultado. 
 
JU – O senhor não acha que ela se distanciou do público?  
 
Antonio Candido – A crítica literária não foi feita 
propriamente para o público. Ela foi feita para auxiliar os 
interessados em literatura. Talvez ela tenha se afastado um 
pouco do público ledor de jornal, mas ela não se afastou do 
público estudioso. 
 
JU – Ela está confinada à academia? 
  
Antonio Candido – Eu não gosto dessa expressão. Se a pessoa não 
se confina, ela não produz. É como os frades no convento. O 
importante é que os produtos do seu confinamento possam ser 



transformados em bem coletivo. E isso a crítica universitária 
está conseguindo através dos milhares de professores de 
literatura e de língua que ela forma. 
 
(*) Colaborou Álvaro Kassab 
 

 


