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Todo o tempo em teu íntimo Ítaca estará presente,
Tua sina te assina esse destino,
[...]
(KAVÁFIS, 2012, p. 31)
A memória é um sino original Festa e funeral.
(DICKINSON, 2006, p. 103)

7

RESUMO
Esta pesquisa acompanhou o processo de construção de Oswaldo Lamartine de
Faria como intelectual, objetivando constatar que sob a égide do sertão do Nordeste
brasileiro ergueu-se a obra oswaldiana. Acompanhou o surgimento do pesquisador,
observando como ele descobre a sua missão de estudar o sertão do Seridó e como sua
relação com Luís da Câmara Cascudo foi primordial, pois mesmo sendo um observador
nato, Oswaldo Lamartine iniciou sua construção como pesquisador a partir do incentivo de
Cascudo. Na primeira parte desta pesquisa, no primeiro capítulo, nominado de Porteiras
ao tempo, configura-se o país à época da seca de 1919, ano de nascimento de Lamartine.
Nesse capítulo, foi mostrada a infância do menino Oswaldo e seus primeiros encontros
com Câmara Cascudo; seu exílio urbano no Rio de Janeiro; os livros escritos pelo ainda
jovem Oswaldo; os livros que vieram depois e o seu definitivo retorno ao Rio Grande do
Norte. Nos capítulos seguintes: Areia sob os pés da alma e Imagens de um nobre do
sertão, apresenta-se uma síntese dos livros do escritor, é realizada a narração da sua
entrada no cânone da cultura potiguar e ganha destaque a sua entrevista para o
documentário “Oswaldo Lamartine: um príncipe do sertão”, ressaltando sua tentativa
(através de sua escrita) de salvar da morte a própria existência. Na segunda parte, no
capítulo Versal, negrito, entrelinhas, são apresentadas leituras de textos dedicados a
Oswaldo Lamartine, a exemplo dos textos de autoria de Zila Mamede, Maria Lúcia Dal
Farra e Paulo de Tarso Correia de Melo. No capítulo que se segue, batizado de Cinzas
vivas e mornas, ganha relevo a correspondência de Lamartine com Luís da Câmara
Cascudo e dos vestígios inimagináveis da amizade entre esses dois pesquisadores. As
cartas de Cascudo são lidas através do livro De Cascudo para Oswaldo. Elas são um
testemunho vigoroso da permanente conexão de Oswaldo Lamartine com o Rio Grande do
Norte. E, finalizando, no capítulo Terçar, tatuar, imprimir é feita a leitura da coletânea
Sertões do Seridó, na qual estão compilados cinco livros do escritor. Através da leitura de
cada um, percebe-se como a observação da realidade foi essencial para o escritor construir
sua obra. Esta é uma das primeiras pesquisas que se realiza na Universidade Federal do Rio
Grande do Norte sobre Oswaldo Lamartine de Faria e as suas principais referências
teóricas são reflexões dos autores Jacques Le Goff (2003), Lejeune (1994; 2008), Maurice
Blanchot (1987; 2005), Alfredo Bosi (1987) e Gaston Bachelard (s/d).
Palavras-chave: Oswaldo Lamartine, Sertão, Seridó, Memória, Tradição.
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ABSTRACT
This study followed the development of Oswaldo Lamartine de Faria as an
intellectual, with the aim of establishing the emergence of that de Faria’s work under the
umbrella of the sertão (hinterland) in Northeast Brazil. It accompanied the emergence of
the researcher, his discovery of his mission to study the sertão in Seridó and the vital
importance of his relationship with Luís da Câmara Cascudo, since despite being a natural
born observer, Oswaldo Lamartine embarked on a career as a researcher after
encouragement by Cascudo. The first chapter of this study, denominated The Gates of
Time, portrays the country during the drought of 1919, the year Lamartine was born. It
describes his childhood and first encounters with Câmara Cascudo; his urban exile in Rio
de Janeiro; the books written by the young Oswaldo, those that came later, and his
definitive return to the state of Rio Grande do Norte. The following two chapters, Sand
beneath the Feet of the Soul and Images of a Nobleman from the Sertão, summarize
Lamartine’s books and describe his entry into the canon of the state’s culture, with
particular prominence given to his interview for the documentary “Oswaldo Lamartine:
prince of the sertão”, highlighting his attempt (through his writing) to preserve his own
existence. In the second section, Verses, Bold, Between the Lines features analyses of
texts dedicated to Oswaldo Lamartine, such as those written by de Zila Mamede, Maria
Lúcia Dal Farra and Paulo de Tarso Correia de Melo. The next chapter, entitled Warm
and Vivid Ashes, highlights Lamartine’s correspondence with Luís da Câmara Cascudo
and the incredible friendship between the two researchers. Cascudo’s letters are analyzed
through the book De Cascudo para Oswaldo (From Cascudo to Oswaldo) and and are a
powerful testimony of Oswaldo Lamartine’s permanent connection to Rio Grande do
Norte. In conclusion, the final chapter entitled Combine, Tattoo, Imprint analyzes the
writer’s five-book collection entitled Sertões do Seridó (Hinterlands of Seridó). In reading
each of these, it becomes clear that observing reality was vital to the writer’s work. This is
one of the first studies to be conducted about Oswaldo Lamartine at the Federal University
of Rio Grande do Norte and its main theoretical references were the reflections of authors
Jacques Le Goff (2003), Lejeune (1994; 2008), Maurice Blanchot (1987; 2005), Alfredo
Bosi (1987) and Gaston Bachelard (n.d.).
Keywords: Oswaldo Lamartine, Sertão, Seridó, Memory, Tradition.
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RESUMEN
Esta investigación estudió el proceso de construcción de Oswaldo Lamartine de
Faria como intelectual, con el objetivo de constatar que la obra oswaldiana se desarrolló
bajo la égida de la región agreste del noreste brasileño. Acompañó la aparición del
investigador, observando como él descubre su misión de estudiar la región agreste del
Seridó y cómo su relación con Luís da Câmara Cascudo fue primordial, ya que a pesar de
ser un observador nato, Oswaldo Lamartine inició su construcción como investigador a
partir del incentivo de Cascudo. En la primera parte de esta investigación, en el primer
capítulo, denominado Porteras al tiempo, el país se enfrenta a la época de la sequía de
1919, año de nacimiento de Lamartine. En este capítulo, fue mostrada la infancia del niño
Oswaldo y sus primeros encuentros con Cascudo; su exilio urbano a Río de Janeiro; los
libros escritos por el aún joven Oswaldo; los libros que llegaron después y su vuelta
definitiva a Rio Grande do Norte. En los siguientes capítulos Arena bajo los pies del alma
e Imágenes de un noble de la región agreste, se presenta una síntesis de los libros del
escritor, es realizada la narración de su entrada en la élite de la cultura de Rio Grande do
Norte y se pone de relieve su entrevista para el documental “Oswaldo Lamartine: un
príncipe de la zona agreste", destacando su intento (a través de su escritura) para salvar de
la muerte a la propia existencia. En la segunda parte, en el capítulo Versal, en negrita,
interlineados , son presentadas lecturas de textos dedicados a Oswaldo Lamartine, a modo
de ejemplo de los textos bajo la autoría de Zila Mamede, Maria Lúcia Dal Farra y Pablo de
Tarso Correia de Melo. En el capítulo siguiente, llamado Cenizas vivas y tibias, gana
destaque la correspondencia de Lamartine con Luís da Câmara Cascudo y de los vestigios
inimaginables de la amistad entre estos dos investigadores. Las cartas de Cascudo son
leídas a través del libro De Cascudo para Oswaldo. Éstas son un poderoso testimonio de la
conexión permanente Oswaldo Lamartine con Rio Grande do Norte. Finalmente, en el
capítulo Terciar, tatuar, imprimir es realizada la lectura de la colección “Regiones
agrestes del Seridó”, en la cual están recopilados cinco libros del escritor. Mediante la
lectura de cada uno, se percibe cómo la observación de la realidad fue esencial para que el
escritor construyera su obra. Esta es una de las primeras investigaciones que se realiza en
la Universidad Federal de Rio Grande do Norte sobre Oswaldo Lamartine de Faria y sus
principales referentes teóricos son reflexiones de los autores Jacques Le Goff (2003),
Lejeune (1994; 2008), Maurice Blanchot (1987; 2005), Alfredo Bosi (1987) y Gaston
Bachelard (s/f).
Palabras clave: Oswaldo Lamartine, Región agreste, Seridó, Memoria, Tradición.
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INTRODUÇÃO
Ao visitar, em 1º de maio de 2002, a Fazenda Acauã, no município de Riachuelo,1 e
conhecer Oswaldo Lamartine de Faria, fui tomada pela sensação de intimidade e
estranheza. O escritor, inicialmente, pareceu-me um personagem saído de um tempo e de
um lugar que não existem mais. E eu não estava equivocada, pois ele mesmo dizia assim
sobreviver:
Sobrevivo como um bicho exótico protegido pelo IBAMA, testemunha
que sou do sertão das casas-de-fazenda habitadas, onde o nome das
fazendas se incorporava ao sobrenome do proprietário. Do sertão onde o
primo do primo era parente-irmão e, pisando no pé de um doía no pé do
outro. Do sertão onde cada filho de uma família era unido aos outros por
sangue e voto. (LAMARTINE DE FARIA, 2001, p. 83-84).

O gentil proprietário, aparentemente seco e áspero, daquela terra batizada com o
nome de uma ave possuidora de um canto considerado de mau agouro, no entanto “cheia
de gravidade e senso”2, recebeu a mim, a poeta Diva Cunha e a professora Maria
Aparecida Dias naquela quente manhã de maio. Veio nos encontrar na entrada de Acauã,
dirigindo sua caminhonete, vestindo calça de brim marrom, blusa de malha azul com
detalhes na cor branca, gastas botas e óculos escuros. Lá estava o senhor que tudo sabia
sobre o Seridó do Rio Grande do Norte, inclusive considerando o seu posicionamento
como integrante de uma oligarquia (“Do sertão onde cada filho de uma família era unido
aos outros por sangue e voto”). No alpendre de sua fazenda (FIG. 1), remexendo nas
gavetas da memória, ele, inevitavelmente, nos ensinou a compreender e amar o seu sertão,
confirmando o que tínhamos lido em seu texto:
Sertão das casas-de-fazenda clareadas a querozene. Sertão onde se
cozinhava em panelas de barro, fogão a lenha e se bebia de jarras de
cantareira. Sertão onde se acordava com o canto dos galos para quebrar o
jejum com leite mungido. Sertão onde a gente se banhava nas frias águas
das cacimbas e dos açudes. Sertão onde os silêncios eram quebrados
pelos aboios, o zoar dos búzios, o bater dos chocalhos e das cancelas, o
canto das cantadeiras dos carros-de-boi e o estalar dos chicotes dos
1

Município do Rio Grande do Norte, fundado em 1963, localizado na mesorregião do Agreste Potiguar.
Zoologia Ave de rapina falconídea (Herpetotheres cachinnans), grande devoradora de ofídios, de canto
considerado de mau agouro. Var.: cauã. Do tupi wa’kawã, de significado controvertido. (SACCONI, 2010, p.
43). Sobre ela, disse Luís da Câmara Cascudo no seu Dicionário do Folclore Brasileiro: “É uma ave austera,
cheia de gravidade e senso, que faz gosto vê-la. Andando devagar e compassadamente, como compete a um
ente que tem direito ao culto dos homens, dá vontade de cumprimentá-la como a um desembargador”.
(CASCUDO, 1984, p. 10).

2
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matutos. Sertão onde se viajava em burras-de-sela engolideiras de léguas
e se arranchava sob telhas amigas. Sertão onde à noitinha, depois da ceia
de coalhada, se armava redes nos alpendres para ouvir dos mais velhos a
crônica do passado. (LAMARTINE DE FARIA, 2001, p. 84).

FIGURA 1 - Alpendre de Acauã: o anfitrião, Marize Castro (blusa branca) e a poeta
Diva Cunha
Fonte: Acervo da autora. Foto de autoria da professora Maria Aparecida Dias.

Durante todo o dia, ele nos guiou por seu território. Eu estava lá para transformar
em texto aquele encontro. Com ele, eu reiniciaria o Além do Nome.3 Porém, com o término
definitivo do projeto e com a minha entrada no Programa de Pós-Graduação em Educação
da Universidade Federal do Rio Grande do Norte,4 aquela conversa ficou latente por quase
dez anos até o momento que constatei que Oswaldo Lamartine de Faria, mesmo com o aval
do título de doutor honoris causa pela UFRN, quase ainda não havia sido pesquisado pelos
programas de pós-graduação da instituição, exceto pela pesquisa do então mestrando
Daniel de Hollanda Cavalcanti Piñeiro.5
A partir daí, cresceu o meu interesse em trazer para o território de uma instituição
de ensino superior uma investigação para pensar o sertão construído e registrado por
Oswaldo Lamartine nos livros que escreveu e nas entrevistas que concedeu.
3

Esse projeto consistia em entrevistas semanais com escritores e poetas potiguares. A linguagem utilizada
era a do chamado jornalismo literário. O Além do Nome foi publicado no ano de 2001, aos domingos, no
“Caderno Viver” do jornal Tribuna do Norte. No ano de 2008 foi lançado o livro homônimo Além do Nome,
durante o terceiro Encontro Natalense de Escritores, promovido e realizado pela Fundação de Cultura
Capitania das Artes.
4
Nesse Programa, sob a orientação da professora Maria Arisnete Câmara de Morais, escrevi a dissertação
Uma mulher entre livros: Zila Mamede e o silencioso exercício de semear bibliotecas. Em 2011, a editora
Una publicou (com o auxílio financeiro da Fundação de Apoio à Pesquisa do Estado do Rio Grande do
Norte) o livro intitulado O silencioso exercício de semear bibliotecas, resultado dessa pesquisa.
5
Sob a orientação da professora Edna Maria Rangel de Sá, a dissertação intitulada Multiplicando Veredas
entre Guimarães Rosa e Oswaldo Lamartine, foi defendida no PPGEL da UFRN em março de 2014.
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O embrião desta pesquisa6 já havia se mostrado anos atrás, pois naquele 1º de maio
de 2002, fui atingida pelo que permanecia de selvagem, rústico, bravio e primitivo naquele
magro senhor de retorno a sua Ítaca7 (de onde, intimamente, jamais esteve ausente),
naquele bibliófilo fascinado pela beleza dos tradicionais livros impressos em papel e pelas
nuanças de sua leitura,8 conhecedor desde os anos 19509 dos caminhos que levavam aos
endereços das melhores livrarias e sebos da capital carioca, onde residiu durante 40 anos:
Andei neles por muitos anos com a assiduidade de beata-de-igreja. Vi
raridades nunca imaginadas. Conheci quem conhecia livros. Bibliófilos e
livreiros capazes de identificar edições prínceps e o que havia de mais
valioso dentro de sua especialidade. Lembro seu Pereira, na área jurídica,
hoje dominada por Germano, da São José. Roberto Cunha10 (Brasiliana) –
o mais generoso, desambicioso e prestimoso de todos eles. Osmar, da
sobreloja do Ed. Avenida, onde dei com o livro vade mecum de Antônio
Conselheiro – A Missão Abreviada. Santana (Visconde de Inhaúma) que
tinha e se recusava a vender o mais belo, antigo e valioso Missal que se
possa imaginar. O Império, do Teixeira (R. Teatro, 25) onde fisguei um
6

Sob a orientação do professor Humberto Hermenegildo de Araújo, esta pesquisa está vinculada ao grupo
Estudos da Modernidade: processos de formação cultural. O grupo tem contribuído para um diálogo cada
vez mais crescente com outros programas de Pós-Graduação de Universidades localizadas em diversas
regiões do país, fato que é reconhecido em avaliações do Programa de Pós-Graduação em Estudos da
Linguagem (PPgEL/UFRN) realizadas pela CAPES. Desde a sua formação, este grupo tem propiciado a
iniciação científica a estudantes de graduação, muitos dos quais, egressos, já se encontram hoje em nível de
doutorado e exercendo a profissão como professores pesquisadores em várias universidades da região.
Destaca-se também a participação direta de membros do grupo no Núcleo Câmara Cascudo de Estudos
Norte-Rio-Grandenses, órgão da UFRN que se propõe a estimular a ampliação e aprofundamento dos estudos
sobre o Rio Grande do Norte na linha de pesquisa relacionada, especialmente aqueles que dizem respeito ao
estímulo de intercâmbios e parcerias para o desenvolvimento de pesquisas, assim como à difusão do
conhecimento produzido no âmbito da UFRN e sua divulgação para a sociedade.
(http://plsql1.cnpq.br/buscaoperacional/detalhegrupo.jsp?grupo=0337802ZBLS1DN)
7
A trajetória de Oswaldo Lamartine reconfirma o belo poema de Kaváfis: “Todo o tempo em teu íntimo Ítaca
estará presente. Tua sina te assina esse destino, [...]”. (KAVÁFIS, 2012, p. 31).
8
Sobre as nuanças da leitura do tradicional livro impresso em papel, ouçamos esta declaração de amor de
Eco (2010, p. 54), no refinado A Memória vegetal e outros escritos sobre bibliofilia: “Como é belo um livro,
que foi pensado para ser tomado nas mãos, até na cama, até num barco, até onde não existem tomadas
elétricas, até onde e quando qualquer bateria se descarregou, e suporta marcadores e cantos dobrados, e pode
ser derrubado no chão ou abandonado sobre o peito ou sobre os joelhos quando a gente cai no sono, e fica no
bolso, e se consome, registra a intensidade, a assiduidade ou a regularidade das nossas leituras e nos recorda
(se parecer muito fresco ou intonso) que ainda não o lemos...”.
9
Época em que a grave crise financeira gerada pela guerra mundial começa a se diluir, conforme constata
Machado (2012, p. 263) em sua fascinante pesquisa sobre a história das livrarias cariocas: “Os fregueses
voltam lentamente. Entram na loja com timidez, como amantes brigados em busca de uma reaproximação,
folheiam um livro aqui, outro ali, e acabam levando alguma coisa. Os ratos de livraria, ao contrário,
mantiveram-se fiéis, sem abandonar o barco nem sob o perigo de naufrágio. Em 1954, a situação está quase
normal. Uma reportagem da época indaga: ‘Ainda existe crise do livro?’. A resposta é otimista, mas
cautelosa.”. A reportagem a qual o autor se refere está na página 5, do Jornal de Letras, em agosto de 1954.
10
Sobre esse livreiro, escreve Machado (2012, p. 327): “O proprietário da Brasiliana, Roberto Alves Cunha
(Itaúna, MG, 1935 – Petrópolis, RJ, 2011), irmão de outro livreiro, Walter Cunha, sempre viveu entre livros.
Em 1952, com apenas dezessete anos de idade, inaugura o seu próprio negócio, a Livraria Brasiliana,
instalada na Rua México, 74, sala 805. Algum tempo depois a transfere para o número 168 da mesma rua.
Em 1956, anuncia atender “pedidos do interior”, que devem ser dirigidos à caixa postal 72, agência da
Tijuca. No final da década, nova mudança, desta vez para um velho sobrado da Rua Pedro I, 28 onde a
livraria permanece até a inauguração da loja no Edifício Avenida Central.”.
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exemplar da Flora brasiliensis de Martius, 1829; o Vieira, da Padrão (R.
Miguel Couto) especialista em literatura lusitana, a de Pedro Correia do
Lago na Rua do Rosário, nº 155,11 a Kosmos, onde a seção de livros raros
é dirigida pela Frau Margarete Eichler – quem mais conhece o livro raro
no Brasil. [...]. (LAMARTINE DE FARIA, 2001, p. 82-83).

Margarete Eichler é a mesma renomada livreira Margarete Cardoso, atual dona da
livraria Rio Antigo, que será mencionada algumas vezes por Lamartine, conforme esta
pesquisa mostrará. Estive com ela em novembro de 2013, em uma das salas da livraria, no
centro do Rio de Janeiro (FIG. 2).

FIGURA 2 - Marize Castro e a livreira Margarete Cardoso
Fonte: Acervo da autora.

Gentil e muito educada, Margarete Cardoso prestou um sincero depoimento sobre o
escritor, do qual destaco este pequeno trecho:
Ele foi cliente nosso durante muitos e muitos anos, de modo que nos
tornamos amigos. Sempre deixava conosco, para venda, os livros que
publicava. Era muito querido por todo mundo, justamente em função
daquele jeito tranquilo, sertanejo, acima de tudo, sertanejo. Ele nos
contava suas lembranças do sertão de antigamente e que hoje não era
mais nada daquilo. Lamartine era um ótimo cliente, não digo isso do
ponto de comprar coisas caríssimas, mas de sempre nos acompanhar e
estar sempre presente. A preferência dele era, obviamente, o folclore
nordestino, e tudo que se relacionasse com o Nordeste. (MARGARETE
CARDOSO, informação oral).12
11

O escritor se equivocou com o número, o correto é o 151, de acordo com Machado (2012, p. 417): “Em
agosto de 1989, ao lado da Kosmos, na Rua do Rosário, 151, sobreloja, é inaugurada a Livraria Universal, de
Joaquim (Baby) Monteiro de Carvalho, diretor-presidente do grupo Monteiro Aranha, e de Pedro Correia do
Lago, representante da casa londrina de leilões Sotheby’s, mais tarde presidente da Biblioteca Nacional
durante o governo Lula.”.
12
Entrevista realizada no Rio de Janeiro, em 25 de novembro de 2013.
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Mesmo distante fisicamente, Oswaldo Lamartine esteve sempre atento a tudo que
dizia respeito ao Rio Grande do Norte e, em especial, ao Seridó. Foi apartado muito cedo
do sertão que vivenciou quando criança, adolescente e jovem adulto, contudo, tornou-se
referência imprescindível para os pesquisadores da cultura sertaneja. Registrou em seus
livros o que ouviu e apreendeu, o que bebeu na fonte, conforme ele mesmo diz: “ Escutei a
conversa de parentes e amigos de meu pai. Conversa evocativa de velhos. No embalo das
redes no alpendre, eles transmitiam o maior dos legados, o memorial daquele vasto mundo
dos sertões. [...]”. (LAMARTINE DE FARIA, 2001, p. 9).
Esta pesquisa acompanhou o processo de construção de Oswaldo Lamartine de
Faria como intelectual – observo como ele vai se autoinstituindo como tal e se dando a
missão a que se refere Morin (1997).13 Acompanho o surgimento do pesquisador, observo
como ele descobre a sua missão de estudar o sertão do Seridó e como sua relação com Luís
da Câmara Cascudo foi primordial para ele, pois mesmo sendo um observador nato,
Oswaldo Lamartine inicia sua construção como pesquisador a partir do incentivo de
Cascudo. Na segunda parte desta pesquisa, na leitura da correspondência entre ambos, esse
incentivo ficará mais evidente, como também a necessidade que o tímido Oswaldo tinha do
selo, da confirmação do mestre da Junqueira Aires. Quando Cascudo incentiva Oswaldo
Lamartine a registrar em livro o que ele observa no sertão, é inevitável lembrar de Mário
de Andrade14 sugerindo a Cascudo a observar a cultura do povo, colocando-o numa direção
que o fará um dos maiores folcloristas do país.
A série de fotos de Oswaldo Lamartine de Faria, publicada no livro Em alpendres
d’Acauã, feita pela escritora Natércia Campos,15 entre o final do século 20 e o início do
século 21, fornece a senha para a compreensão do título e da tônica desta pesquisa – Areia

13

Segundo Morin (1997), ser intelectual é se autoinstituir como tal, é se dar uma missão de cultura, uma
missão de consciência pela humanidade.
14
Em 9 de junho de 1937, Mário escreve uma afetuosa, porém, franca carta para Câmara Cascudo e declara,
não gostar “abertamente” dos artigos do amigo potiguar. É uma longa carta, com um final provocador: “Sei
que você pode fazer isso e mais. Você tem a riqueza folclórica aí passando na rua a qualquer hora. Você tem
todos os seu conhecidos e amigos do seu Estado e Nordeste pra pedir informações. Você precisa um bocado
mais descer dessa rede em que você passa o tempo inteiro lendo até dormir. Não faça escritos ao vai-vem da
rede, faça escritos caídos das bocas e dos hábitos que você foi buscar na casa, no mocambo, no antro, na
festança, na plantação, no cais, no boteco do povo. Abandone esse ânimo aristocrático que você tem e enfim
jogue todas as cartas na mesa, as cartas de seu valor pessoal que conheço e afianço, em estudos mais
necessários e profundos”. (ANDRADE, 2010, p. 296).
15
À época, namorada do escritor, faleceu em 2004. Dentre suas obras, destaca-se o romance A Casa (2 ed,
2004). Em 2012, o mestrando Sérgio Wellington Freire Chaves, orientado pelo professor Manoel Freire
Rodrigues, apresentou a dissertação Transculturalidade em solo sertanejo: aspectos da brasilidade no
romance A Casa ao Programa de Pós-Graduação em Letras da Universidade do Estado do Rio Grande do
Norte.
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sob os pés da alma. Nestas fotos está a síntese de um ser orgulhoso do lugar de sua
origem.

FIGURA 3 - Lamartine em Acari, ao lado do busto do avô
Fonte: LAMARTINE DE FARIA, 2001, p. 14.

Numa das imagens, Lamartine está na cidade de Acari, no Seridó do Rio Grande do
Norte, ao lado do busto do avô Silvino Bezerra (FIG. 3). Em pé, de óculos escuros, com a
mão esquerda na direção da escultura, exibindo um corpo magro, ereto nos seus quase 79
anos de idade. O que se vê é um homem sem vaidade, soberba, arrogância ou altivez, com
o sentimento de satisfação legítima de si e de sua ascendência. No entanto, ele sempre fez
questão de se manter distante da autoridade política e do destino político – peculiares aos
de sua linhagem. Certa vez, ao ser indagado se gostaria de ter sido “um Silvino das
Caiçaras”,16 respondeu:
O nosso avô Silvino (Acari, 1836-1922), tora de homem, bem apessoado,
barba de imperador, de mando manso, não gostaria não – por conta da
liderança política dele. Não gosto de política – nem muito, nem pouco.
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Resposta à pergunta do primo Paulo Bezerra (o escritor Paulo Balá) no livro Em Alpendres d’Acauã.
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Talvez por causa da morte de meu irmão Octavio e de tudo que
padecemos em 30. [...]. (LAMARTINE DE FARIA, 2001, p. 14).

FIGURA 4 - Ao lado do monumento em homenagem ao irmão
Fonte: LAMARTINE DE FARIA, 2001, p. 22.

Outra fotografia mostra Lamartine também em Acari, revelando-se novamente para
a câmera da escritora, tocando com a mão esquerda o monumento em homenagem ao seu
irmão Octavio (FIG. 4), assassinado na Fazenda Ingá, de propriedade de seus pais Juvenal
Lamartine e Silvina Bezerra. O que se vê, mais uma vez, é um homem de corpo inteiro,
também usando óculos escuros, protegendo-se da luminosidade excessiva do Seridó,
retornando fisicamente a um dos lugares de sua ancestralidade – o pétreo sertão e suas
relações de amor e ódio:
Ao lado da casa do Ingá no município de Acari, naquele chão raso,
quente e predregoso, uma irmã de meu avô Silvino [...] plantou um
tamarino. Imagino a trabalheira que deu para fazê-lo entranhar raízes e
crescer naquelas areias. Mas ele respondeu, estendendo galhos para os
céus e se fazendo árvore. E nela se aninharam pássaros. Em sua sombra
meu avô amarrava sua montada, meu pai a burra Melada e meu irmão
Octavio o burro Cigano. [...] Em 1935 um caminhão carregado de
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bandidos cruzou na sua frente, passou a porteira do poente, parou, e dele
desceu o Ten. Oscar Mateus Rangel, José Galdino, Albuquerque e vários
cabras. Octavio, meu irmão, os recebeu como tinha chegado do campo,
ainda trajando guarda-peito e armado de inútil hábeas-corpus. Ali, no
alpendre, eles o mataram, arrancado dos braços da mulher e na presença
de três filhos pequenos. (LAMARTINE DE FARIA, 2001, p. 40-41).

FIGURA 5 - Oswaldo Lamartine plantando em Acauã
Fonte: LAMARTINE DE FARIA, 2001, p. 40.

A terceira imagem revela um homem destinado a cultivar a terra, mostra um ágil e
jovial senhor de quase 80 anos de idade plantando (FIG. 5). O solo é a Fazenda Acauã – à
época, sua morada. Não é o Seridó, é o Agreste. Terras além do horizonte, ou seja, também
sertão. Ele está agachado, de camiseta e calça comprida. Seu rosto está sério, mas também
sereno, concentrado, sem olhar para as lentes da câmera, o seu olhar é lançado para a
pequena muda que ainda está ensacada. Em uma das mãos, Lamartine tem uma pequena
faca e com ela corta o saco para libertar a futura árvore. Para ele, plantar árvores era “uma
forma de orar para quem não sabe rezar com palavras”. (LAMARTINE DE FARIA, 2001,
p. 39). Argumentava que era necessário se ajoelhar para plantar uma árvore. Sua cultura
ecológica fará de Oswaldo Lamartine um arauto que chamará atenção para a preservação
da flora e da fauna, bem antes dos movimentos em prol da natureza se tornarem uma
constante no país.
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FIGURA 6 - Oswaldo Lamartine com Ariano Suassuna, em Natal, na Ponta do Morcego
Fonte: LAMARTINE DE FARIA, 2001, p. 33.

O quarto instantâneo feito por Natércia mostra Oswaldo Lamartine, em 6 de
novembro do ano 2000, conversando com o escritor Ariano Suassuna, em Natal, na Praia
do Meio (FIG. 6). Ambos foram lá reencontrar as invisíveis paredes da casa de praia de
Juvenal Lamartine – nessa casa, Suassuna se hospedou com a mãe e os irmãos, nos anos
1930:17
[...] a única casa de meu pai próximo ao mar era na Praia do Meio [...] na
pequena Península (Ponta do Morcego) onde hoje funciona a Peixada da
Comadre. Era a última, à direita, de um conjunto erguido pelos
Palatniks.18 Ali se acabava o chão e principiava o mar. Nas grandes
marés de janeiro o rebentar das ondas nas pedras borrifava água nos
alpendres. (LAMARTINE DE FARIA, 2001, p. 32-33).

Esses quatro registros fotográficos revelam Oswaldo Lamartine – entre o litoral e o
sertão – e o seu sentimento de pertencer ao Rio Grande do Norte. Orgulhoso de sua
linhagem de sertanejos destemidos, conhecedores de grandes dores e profundos desafios, a
exemplo da seca e das tragédias que chegavam com ela.

17

No decorrer da pesquisa, o próprio Suassuna contará o porquê de sua estada em Natal nos anos 1930.
Os Palatniks foram os primeiros judeus a viverem em Natal, após o decreto do governo russo ordenando
que todos os judeus deixassem a região ou fossem deportados para a Sibéria. A cidade, naquele tempo, era
conhecida como a Jerusalém do Brasil, onde os Palatniks estabeleceram várias empresas. Em Natal, nasceu o
artista Abraham Palatnik, em 19 de fevereiro de 1928, filho de Tuvia e Olga. (OSORIO, 2004).
18
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Nascido no ano de 1919, na capital do estado, Oswaldo Lamartine distanciou-se
muito cedo do mar de Natal. De passagem, certa vez declarou: “O meu Natal é ainda o
Natal do menino boquiaberto de olhos arregalados para os céus, catando entre as nuvens o
vulto do Jahu, de Ribeiro de Barros, dos ratos voadores do generalíssimo Balbo e da
silhueta bojuda do Graff Zepelin”. (LAMARTINE DE FARIA, 1995, p. 30). Partiu da
cidade nos anos 1930, retornando para breves estadas e, finalmente, partindo nos anos
1950, quando passou a residir na capital do Rio de Janeiro. No entanto, sua alma
permaneceu no sertão do Rio Grande do Norte. Considerava-se fora do seu lugar na
metrópole: “Vivi um bom pedaço de vida no asfalto [...] Mesmo assim sou, pra que negar,
um bicho-do-mato.”. (LAMARTINE DE FARIA, 2001, p. 39).
Sua infância sertaneja e urbana19 imprimiu-lhe o melhor e o pior20 que um lugar
pode fixar em alguém no início da vida. Os vestígios dessa infância sustentam o escritor e
o tornam um estudioso do sertão, como constatamos no decorrer desta tese. Filho caçula de
Juvenal Lamartine, destacado político e velho sertanejo, ouviu muitas conversas e histórias
sobre tudo que tivesse relação objetiva e subjetiva com o sertão, o que marcou sua
memória e sua formação. (NEGREIROS, 2001).
Foi na infância em Natal que Lamartine conheceu Luís da Câmara Cascudo. Nos
anos 1960, ao ser entrevistado por Sanderson Negreiros, ele declarou que quando estava na
casa dos 20 anos, o historiador se tornou o seu maior incentivador, instigando-o a registrar
o que via e ouvia quando estava no Seridó: “Daí, iniciou a sugerir estudos emprestando-me
livros e livros. Eu ainda morava na Fazenda Lagoa Nova (São Paulo do Potengi), quando
comecei a escrever umas notas sobre caça no Rio Grande do Norte.”. (LAMARTINE DE
FARIA, 2001a, p. 237). Entretanto, o primeiro livro de Lamartine, publicado em 1950,
pelo Museu Nacional, no Rio de Janeiro, será sobre pesca – Notas sobre a pescaria de
Açudes no Seridó. O seguinte, editado onze anos depois, também no Rio de Janeiro, pelo
Ministério da Agricultura, será, sim, sobre a captura de animais bravios – A caça nos
sertões do Seridó. Ambos iniciam sua valiosa bibliografia sobre a cultura do sertão.
Quando Oswaldo Lamartine de Faria, doutor honoris causa pela Universidade
Federal do Rio Grande do Norte, após uma trajetória reconhecida por nomes como
Gilberto Freyre, José Lins do Rêgo e Rachel de Queiroz, entre outros, morreu em Natal, no
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Resposta à pergunta de Natércia Campos “Como foi sua infância sertaneja e urbana?”, Lamartine elenca
seu cotidiano no sertão e em Natal. (LAMARTINE DE FARIA, 2001, p.15)
20
No capítulo Porteiras ao tempo, abordo o incidente que Lamartine protagonizou quando menino e que o
marcou por toda vida.
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ano de 2007, tornou-se – ao lado de Câmara Cascudo – uma figura icônica da cultura
norte-rio-grandense. Seu suicídio fortaleceu o ícone.
Em Natal, muito se escreveu sobre o escritor após a sua morte, como será visto na
primeira parte desta pesquisa. Alguns desses escritos constroem um Oswaldo Lamartine
tristonho, imerso em nostalgia e em lembranças do sertão – o que supostamente teria
causado a morte do escritor; outros, aproximam-se mais objetivamente da causa do
extremo ato de Lamartine – a consciência de aos quase 90 anos de idade não querer viver
uma vida sem autonomia:
Temia, perdendo a consciência, ser levado para uma UTI. Dizia ser uma
câmara de tortura desumana contra os velhos. Mas, ao mesmo tempo,
estava cansado de ser alimentado por uma sonda; de tantos remédios; das
dores, da fisioterapia, da insegurança para andar sozinho. De tudo. Lutou
como um valente e teve coragem até o último instante. (SEREJO, 2007,
p. 13).

Esta pesquisa buscou percorrer a vida deste homem (re) encontrando a areia que ele
carregou debaixo dos pés de sua alma. Todavia, afirmo: não é a reconstituição de um
destino. Atenta ao preceito de Bourdieu,21 observo Oswaldo Lamartine construindo a si
próprio, construindo sua época e sendo por ela construído. Uma construção feita de acasos,
hesitações e escolhas. O trajeto foi feito através dos livros de sua autoria e dos livros sobre
o escritor, artigos e crônicas publicadas em jornais impressos e eletrônicos, além do
documentário Oswaldo Lamartine: um príncipe do sertão e do ensaio fotográfico Voo na
Acahuan – não somente as fotos que foram mostradas ao público como também as fotos do
acervo da fotógrafa Candinha Bezerra que permaneceram inéditas e foram cedidas por ela
para esta pesquisa. Ressalto que houve, sim, a intenção durante a tessitura deste texto de
não “emudecer” Oswaldo Lamartine, mas deixá-lo falar, mostrar, revelar sua escrita tanto
quanto fosse possível. A substância desta pesquisa, portanto, é a voz de Oswaldo; foi,
acima de tudo, a sua voz que me guiou. Em todos os capítulos, ela enuncia, evoca, revela
em uma perspectiva que se apresenta com a própria mitificação do espaço onde ele recebeu
o pequeno grupo que o entrevistou naquele 1º de maio de 2002: a mítica Fazenda Acauã.
Na primeira parte desta pesquisa, no capítulo nominado de Porteiras ao tempo,
configuro o país à época da seca de 1919, ano de nascimento de Lamartine, quando o
paraibano Epitácio Pessoa foi, surpreendentemente, eleito Presidente da República e o
21

“Produzir uma história de vida, relatar a vida como uma história, isto é, como o relato coerente de uma
sequência de acontecimentos com significado e direção, talvez seja conformar-se com uma ilusão retórica,
uma representação comum da existência [...]”. (BOURDIEU, 1998, p. 185).
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Brasil rumava para o Modernismo. Nesse capítulo, é mostrada a infância do menino
Oswaldo e seus primeiros encontros com Câmara Cascudo (que o incentivou quando
jovem adulto a permanecer pesquisando sobre o sertão); seu exílio urbano no Rio de
Janeiro; os livros escritos pelo ainda jovem pesquisador e já consagrado por nomes como
Gilberto Freyre e José Lins do Rego; os livros que vieram depois e o seu definitivo retorno
ao Rio Grande do Norte. Nos capítulos seguintes: Areia sob os pés da alma e Imagens de
um nobre do sertão, faço uma síntese dos livros do escritor, narro sua entrada no cânone
da cultura potiguar – que se inicia com a posse na Academia Norte-Rio-Grandense de
Letras – e destaco sua entrevista para o documentário “Oswaldo Lamartine: um príncipe do
sertão”, ressaltando sua tentativa (através de sua escrita) de salvar da morte a própria
existência.
Na segunda parte, no capítulo Versal, negrito, entrelinhas, faço leituras de textos
dedicados a Oswaldo Lamartine que revelam a natureza oswaldiana, seu jeito de ser e estar
no mundo. Inicio com o primeiro poema que li em homenagem ao escritor. Chama-se
“Bilhar”, de autoria de Zila Mamede e prossigo com os textos de Maria Lucia Dal Farra,
Paulo de Tarso Correia de Melo, Adriano de Sousa, Virgílio Maia, Moacy Cirne e
Sanderson Negreiros. Neste capítulo, tentei me afastar do perigo tentador que é admitir a
existência de uma única interpretação para um poema e, consequentemente, para um texto
literário – alerta fundamental feito por Eliot (1991), no seu luminoso De poesia e poetas.
No capítulo que se segue, batizado de Cinzas vivas e mornas, fui ao encontro da
correspondência de Lamartine com Luís da Câmara Cascudo e dos vestígios inimagináveis
da amizade entre esses dois pesquisadores. As cartas de Cascudo são lidas através do livro
De Cascudo para Oswaldo. Elas são um testemunho vigoroso da permanente conexão de
Oswaldo Lamartine com o Rio Grande do Norte.
E, finalizando, no capítulo Terçar, tatuar, imprimir faço a leitura da coletânea
Sertões do Seridó, na qual estão compilados cincos livros do escritor na seguinte ordem:
Açudes dos sertões do Seridó (1978), Conservação de alimentos nos sertões do Seridó
(1965), Algumas abelhas dos sertões (1964), A.B.C. da pescaria de açudes no Seridó
(1961) e A caça nos sertões do Seridó (1961). Através da leitura de cada um, percebe-se
como a observação da realidade foi essencial para o escritor construir sua obra. Ele fez
com que da terra brotassem livros22 ao observar, principalmente, a sabedoria de Pedro
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Esta imagem é do jornalista Vicente Serejo, numa palestra sobre Lamartine, na Feira de Livros do SESC,
alguns meses após a morte do escritor. (http://nominuto.com/noticias/ciencia-e-saude/prova-de-fogo/5030/).
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Ourives, o seleiro; Zé Lourenço, o fazedor de barragens; Chico Julião, o caçador de
abelhas; Bonato Liberato Dantas, o pescador; e Olintho Ignacio, o rastejador e vaqueiro.
Nesta soleira, na entrada desta porta que se abre para se entrar no universo de
Oswaldo Lamartine de Faria, encontra-se gravada a síntese de sua origem em suas próprias
palavras: “As minhas águas sagradas são as que descem da Serra do Doutor e vão se afogar
na boca-da-barra junto ao Forte dos Reis Magos”. (LAMARTINE DE FARIA, 2001, p.
16). São essas águas, a tecerem o fio desta pesquisa, que revelarão o tempo lento e
contínuo do sertão23 construído por Oswaldo Lamartine de Faria.
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Sobre sertão ser uma categoria construída durante a colonização, afirma a historiadora Janaína Amado:
“Segundo alguns estudiosos [...] sertão” ou ‘certão’ seria corruptela de ‘desertão’; segundo outros [...],
proviria do latim clássico serere, sertanum (trançado, entrelaçado, embrulhado), desertum, (desertor, aquele
que sai da fileira e da ordem) e desertanum (lugar desconhecido para onde foi o desertor). Desde o século
XVI, as duas grafias foram empregadas por numerosos viajantes e cronistas do nascente império português
na África, Ásia e América, com o sentido de [...] grandes espaços interiores, pouco ou nada conhecidos [...]”.
(AMADO, 1995, p. 147).
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PARTE I
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1 PORTEIRAS AO TEMPO
Esta pesquisa concebe memória como forma narrativa literária, ou seja, como
gênero narrativo sob a forma escrita, capaz de promover um retorno temporal do narrador e
evocar personagens e fatos representativos para a construção de uma imagem do passado,
assim como do presente no qual se situa aquele narrador.
Como gênero narrativo, a memória permite a elaboração de textos constituídos a
partir de escolhas e de soluções narrativas que ampliam a visão dos elementos
apresentados, o que implica uma dimensão criativa no processo construtivo da memória.
Segundo Jacques Le Goff (2003, p. 406), a memória implica também valor de
instrumento e objeto de poder que se relaciona à dominação da recordação e da tradição. É
possível, então, estender a sua propriedade de conservar informações à possibilidade de ela
servir ao ser humano, como forma de libertação. Neste sentido, a memória é uma forma de
elaboração humana na qual o homem dá sentido às suas elaborações simbólicas e nelas se
reconhece.
No caso deste trabalho, em que se analisam as memórias escritas de Oswaldo
Lamartine, Memória e Tradição aparecem interligadas: por meio delas, o escritor se
apropria de parte da identidade cultural da sua região, que é vista como o Sertão. Tal
apropriação acontece por meio da sua adesão à tradição regional secular que é reivindicada
como linhagem de gerações. Cria-se, então, a imagem de uma tradição que é passada de
geração a geração24. Para boa parte dos seus leitores e admiradores, Oswaldo Lamartine é o
depositário dessa tradição sertaneja e a sua memória revela os traços dessa identidade.
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Embora examinando outra realidade, Antonio Candido nos fornece a imagem da “tocha olímpica” para
melhor fixar a noção de tradição: “Para compreender em que sentido é tomada a palavra formação, e porque
se qualificam de decisivos os momentos estudados, convém principiar distinguindo manifestações literárias,
de literatura, propriamente dita, considerada aqui um sistema de obras ligadas por denominadores comuns,
que permitem reconhecer as notas dominantes duma fase. Estes denominadores são, além das 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 público, sem os quais a obra não vive; um
mecanismo transmissor (de modo geral, uma linguagem, traduzida em estilos), que liga uns a 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 indivíduo se
transformam em elementos de contato entre os homens, e de interpretação das diferentes esferas da realidade.
Quando a atividade dos escritores de um dado período se integra em tal sistema, ocorre outro elemento
decisivo: a formação da continuidade literária, – espécie de transmissão da tocha entre corredores, que
assegura no tempo o movimento conjunto, definindo os lineamentos de um todo. É uma tradição, no sentido
completo do termo, isto é, transmissão de algo entre os homens, é o conjunto de elementos transmitidos,
formando padrões que se impõem ao pensamento ou ao comportamento, e aos quais somos obrigados a nos
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O texto de Oswaldo Lamartine compartilha com outros textos escritos — por
exemplo, com textos memorialísticos de Câmara Cascudo, de Gilberto Freyre e de José
Lins do Rego — o fato de ser uma narrativa de um autor renomado (pelo menos em âmbito
regional) de reconhecida produção cultural e literária, com marcas singulares: uma
cronologia possível de ser reconstruída em forma de enredo; traços de autopromoção
revelados na linguagem da narrativa; elementos de ficção reveladores de um narrador
autodiegético; manifesta sinceridade, geradora de verossimilhança; capacidade de
assimilação e leitura de uma situação histórica, da qual se apresenta como testemunha.
Os critérios apontados no parágrafo acima permitem um posicionamento crítico
diante dos textos do autor, permitindo verificar metodologicamente as suas escolhas
particulares e, consequentemente, a forma de singularização do passado com a mediação da
linguagem. Trata-se, portanto, de um trabalho com a linguagem, cujo processo criativo
exigiu do autor uma reflexão e escolhas próprias da atividade literária.
Considera-se, também, que o texto oswaldiano se caracteriza como de “memórias
dito genuíno”, ou seja, como texto em que o narrador se apresenta com o mesmo nome do
autor, confirmando um pacto, segundo Lejeune (1994; 2008), de aparente sinceridade com
o leitor. Este julga reconhecer, na sua leitura, informações que podem ser comprovadas
fora do texto.
Como se perceberá ao longo deste capítulo (e, sobretudo, no seu final), as memórias
apresentadas aparecem como remate de uma existência que vislumbra, inclusive, a morte.
Daí depreende-se uma espécie de consciência do autor quanto ao legado que deixa para a
sociedade, sob a forma de experiência.25 No caso de Oswaldo Lamartine, isso corresponde
também ao despojamento da sua biblioteca particular e de documentos do seu acervo
pessoal, cuja doação aos amigos é uma forma de representação da sua necessidade de
transmissão de um legado.
Então, assim, adentremos estas porteiras abertas ao tempo.

referir, para aceitar ou rejeitar. Sem esta tradição não há Literatura, como fenômeno de tradição.”.
(CANDIDO, 1981, p. 25-26).
25
A experiência que passa de pessoa a pessoa é a fonte a que recorreram todos os narradores, E, entre as
narrativas escritas, as melhores são as que menos se distinguem das histórias orais contadas pelos inúmeros
narradores anônimos. (BENJAMIN, 1987, p.198). [...] o narrador figura entre os mestres e os sábios. Ele
saber dar conselhos: não para alguns casos, como o provérbio, mas para muitos casos, como o sábio. Pois
pode recorrer ao acervo de toda uma vida (uma vida que não inclui apenas a própria experiência, mas em
grande parte a experiência alheia. O narrador assimila à sua substância mais íntima aquilo que sabe por ouvir
dizer). Seu dom é poder contar sua vida; sua dignidade é conta-la inteira. (BENJAMIN, 1987, p. 221).

27

O ano é 1919. Uma seca implacável castiga olhos e peles. Seres humanos e animais
morrem. Religiosos rezam aos céus. A água é a esperada dádiva sagrada. Mas não chove.
O desespero não finda. Nesse lugar, muitos adultos nunca foram crianças. Não há tempo. É
preciso amadurecer rápido. A vida é mais célere do que em outros lugares. É o Seridó26 no
Rio Grande do Norte, Nordeste do Brasil, com seu anátema, seu mistério:
O Seridó é a região mais erodida do Nordeste; já não existe solo nas
colinas e as árvores e os arbustos se localizam muito distanciados pela
dificuldade de enraizamento. [...] abstraindo as questões de altitude e de
detalhes locais de solos, a caatinga degradada pelo machado e pelo fogo,
arrasada pela erosão, teria se transformado no sertão e este, ainda mais
queimado, mais limpo de árvores e de arbustos, mais lavado pelas águas,
e povoado de capins, teria gerado o Seridó. (DUQUE, 1980, p. 174).

Eis um lugar bravo e melancólico em um Brasil que parece crescer. O país já é uma
República27 há 30 anos. O progresso urge. Ideais e espíritos são exaltados. A política faz a
roda girar. Liberdade é algo ambíguo – os delitos ainda são cometidos a céu aberto pelos
senhores em suas casas grandes. O voto não é secreto. Os coronéis mandam, praticam
fraude eleitoral e obrigam as pessoas a votarem em seus candidatos. São os possuidores do
poder executivo municipal e do poder militar da região. O destino dos resultados está em
suas mãos – poderosas, arbitrárias, desumanas. Portanto, não convém irritar os coronéis.
No ano anterior, 1918, o paulista Francisco de Paula Rodrigues Alves, o quinto
presidente da República do Brasil (1902-1906), elege-se novamente para comandar o país.
Se não tivesse contraído a febre espanhola e morrido meses depois, o ex-juiz de paz,
promotor e vereador em Guaratinguetá, deputado provincial e geral pelo Partido
Conservador, empresário de sucesso do ramo do café e, então, a terceira maior fortuna do
país – a fazenda onde morava tinha centenas de cômodos, as refeições eram servidas em
talheres de vermeil – seria presidente do Brasil pela segunda vez. Porém, o desvio é feito.
Em 13 de abril de 1919 – Rodrigues Alves já está morto – há um novo chefe de
Estado no país. Indicado candidato a presidente quando representava o Brasil na
Conferência de Versalhes, a eleição do advogado paraibano Epitácio Lindolfo da Silva
Pessoa ocorre quando ele está na França, caso único na história da república brasileira.

26

Dezesseis municípios, ao Sul do Estado, formavam, naquela época, a região do Seridó no Rio Grande do
Norte: Acari, Caicó, Carnaúba dos Dantas, Cerro Corá, Cruzeta, Currais Novos, Florânia, Jardim de Piranhas,
Jardim do Seridó, Jucurutu, Ouro Branco, Parelhas, São Fernando, São João do Sabugi, São Vicente e Serra
Negra do Norte. (LAMARTINE DE FARIA, 1980).
27
Sobre uma discussão a respeito da situação do Rio Grande do Norte no contexto da República, cf. os
estudos: Clementino (1986); Costa (1995); Lima & Takeya (1979); Silva (2010); Takeya (1985).
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Epitácio tem 286 mil e 373 votos contra 116 mil e 414 votos dados ao já septuagenário Rui
Barbosa. Retorna ao Brasil em 21 de junho de 1919. A população do país é de 29 milhões e
700 habitantes, sendo um milhão e 766 mil eleitores, dos quais compareceram 418 mil,
representando 1,41% da população brasileira. (PIRES, 1995).
A candidatura de Epitácio Pessoa foi apoiada pelos políticos mineiros. Um
presidente paraibano representava, aparentemente, a primeira derrota da política do “café
com leite” – a faminta política de revezamento do poder nacional executada na República
Velha entre 1889 e 1930 por presidentes civis fortemente influenciados pelo setor agrário
do estado de São Paulo, mais poderoso economicamente, principalmente devido à
produção de café, e do estado de Minas Gerais, maior polo eleitoral do Brasil e produtor de
leite.
Epitácio Pessoa não escapou da “política dos governadores”,28 pela qual o governo
federal deveria intervir a favor dos grupos situacionistas estaduais em troca de apoio no
Congresso. Enfrentou um dos períodos políticos mais conturbados da Primeira
República,29 com a Revolta do Forte de Copacabana, em 5 de julho de 1922, a crise das
cartas falsas e a revolta do clube militar. Seu processo sucessório transcorreu dentro de um
clima altamente agitado nas Forças Armadas. Entre os tenentes e subalternos havia um
clima de oposição por reformas políticas profundas. É o Tenentismo.30
Com um governo marcado por intensa agitação política, o presidente Epitácio
realizou algumas obras contra a seca no Nordeste. No seu governo, ganha alento a
Inspetoria Federal de Obras Contra as Secas – IFICS (hoje DNOCS)31, criada desde 1909.
Foram construídos duzentos e cinco açudes, duzentos e vinte poços e quinhentos
quilômetros de vias férreas locais. Isso, no entanto, não bastou para solucionar a
insustentável situação de extrema pobreza da região, restando:

28

O acordo, iniciado no governo Campos Salles, garantiu o apoio do governo federal às oligarquias estaduais
– e destas ao presidente da República. Assim, criava-se certa autonomia para ambos, embora um dependesse
politicamente do outro: as oligarquias precisavam do presidente para se manter no poder e nomear
funcionários na esfera federal; e a presidência da República, para obter o apoio dos governadores na
implementação de suas políticas, sustentava-se nas forças locais, ou seja, nas províncias.
29
A partir de 1914, a Primeira República entrou em declínio. Nem o surto de industrialização suportou a
crise pela qual passava a produção do café, que teve seu golpe final com a crise econômica mundial
capitalista de 1929. Por outro lado, novas classes sociais se fortaleceram, reclamando representação política.
Greves operárias foram realizadas e duramente reprimidas. A burguesia industrial entrava em conflito com a
política econômica voltada preferencialmente à agricultura. Até mesmo nos quadros médios das Forças
Armadas havia insatisfação com o controle político pelas oligarquias rurais.
30
Apesar do fim do movimento tenentista, suas manifestações ecoaram na política brasileira. No Golpe
Militar de 1964, quase todos os comandantes eram antigos tenentes de 1930. Entre eles estavam Cordeiro de
Farias, Ernesto Geisel, Eduardo Gomes, Castelo Branco, Médici, Juraci Magalhães e Juarez Távora.
31
Departamento Nacional de Obras Contra as Secas.

29
[...] o amolar das facas para esfolar os couros, juntar os teréns, atramelar
as portas e ganhar as estradas no ciganismo das procissões flageladas no
rumo das pancadas do mar. Assim foi o sertão e assim é para os
minguados de recursos de água que não ergueram açudes. (LAMARTINE
DE FARIA, 1980, p. 25).

Qualquer que seja a versão para Epitácio Pessoa se tornar presidente da República
do Brasil, sabe-se que a política cria e destrói com a mesma intensidade; bem saberá anos
mais tarde o pai do filho que diz: “A vida muito lhe deu e muito lhe tirou”. (LAMARTINE
DE FARIA, 2002, p. 15).
O filho, Oswaldo Lamartine de Faria, nasce naquele Brasil rumando para o
Modernismo,32 em 15 de novembro, em Natal, no estado do Rio Grande do Norte
governado pelo pernambucano Joaquim Ferreira Chaves Filho, em plena seca de 1919, sete
meses após a posse de Epitácio. Sobre seu nascimento, ironia e nostalgia não estão
ausentes na voz do sujeito que se narra:
1919 foi uma das maiores secas do sertão. Em novembro meus pais
moravam em Natal, na av. Rodrigues Alves, 431, esquina com a rua
Trairi, onde hoje funciona o restaurante Tibério. Era uma casa colonial,
de taipa e telha vã, alpendrada, fresca e honesta – daquele tipo de
arquitetura que a engenharia esqueceu.
Ali, no dia 15, sábado, às 19 h., Dª Adelaide Silva, parteira, cortou o
imbigo de um menino macho. Era eu. Quando é agora leio em um
Almanak de Bristol para o anno de 1919 que era dia de Sta. Gertrudes,
virgem (!) e a lua nasceu aos 29 minutos.
Cheguei no aniversário da proclamação da república e até hoje ainda me
pergunto se isso foi bom ou ruim (?). Consola saber que foi na república
velha quando menos se conjugava o verbo roubar. (LAMARTINE DE
FARIA, 2001, p. 15).

O pai, Juvenal Lamartine de Faria, advogado, jornalista, magistrado, político,
nascido em Serra Negra do Norte, governador do Rio Grande do Norte por dois anos e
nove meses, de 1928 a 1930, foi destituído do cargo após a vitória da revolução33
32

No Brasil, participaram desse movimento escritores como: Mário de Andrade, Oswald de Andrade,
Alcântara Machado, Manuel Bandeira, Cassiano Ricardo, Carlos Drummond de Andrade, Cecília
Meireles, Vinícius de Morais, Murilo Mendes, Graciliano Ramos, Rachel de Queiroz, Jorge de Lima, José
Lins do Rego, Câmara Cascudo, Menotti Del Picchia, Guilherme de Almeida, Ronald de Carvalho, Ribeiro
Couto, Raul Bopp e Graça Aranha. Uma das principais avaliações sobre o movimento surgiu em 1942 com a
conferência “O movimento modernista”, de Mário de Andrade. (ANDRADE, 1978).
33
No Rio Grande do Norte, o período de l930 a l933 é caracterizado por um alto índice de “turbulências”
políticas, registrando-se uma grande rotatividade das interventorias tenentistas. O Estado tem vários
interventores – a maior rotatividade em termos nacionais – no geral, bastante atribuladas e de pouca duração.
Por ocasião da revolução de l930 era governador Juvenal Lamartine, representante das oligarquias que há
muito detinham o poder político e econômico do Estado, cuja base de sustentação estava localizada na região
do Seridó, maior produtora de algodão, principal produto da economia regional. Lamartine governou com
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comandada por Getúlio Vargas que depôs todos os governadores eleitos na época,
inclusive os revolucionários. Sem a família, exilou-se sozinho na Europa.
Como já se percebe, é sobre o filho que esta pesquisa se debruça e se arrisca, o filho
e o seu destino: água e terra, pedra e silêncio. O trágico destino de um menino. Mais tarde,
homem feito na década de 1940. Uma vida quase sempre distante fisicamente do seu lugar.
Uma existência voltada para dentro. Um homem que quase tudo saberá sobre o que possuía
de mais íntimo e sincero, sem nunca se esquecer de alinhar as coisas que “raptam sua
memória para um clima de felicidade”. (NEGREIROS, 2001, p. 243):
Não esqueço o morrer do dia com aboio de vaqueiro juntando gado. O
grito da mãe-da-lua que os grandes trágicos nunca ouviram. A sombra
(refrigério) do juazeiro que é o precursor do ar condicionado. Mas a
sombra do trapiá ainda é mais fresca. Rapadura do Cariri. Coalhada
escorrida. Queijo de coalho de leite de cabra, daqueles que rangem os
dentes. Paçoca com banana de leite; música e ritmo de pilão socando
paçoca. O canto da juriti que muitos tristes não ouviram. As serras
azulescendo à tardinha. O chegar da boca da noite. A brisa dos alísios
vinda de um quebrar de serra. O estourar da babugem. O derramar de
tinta no céu na pegada do inverno. O cururu de goteira, inchado como
alguns orgulhosos aqui da praça. O banho de goteira. A réstia de brecha
de telha (hoje há claraboias). O café do cigarro, da tardinha; e o de duasmãos, da madrugada. O chamamento pro curral feito com um búzio. O
espirrar do boi no mourão da porteira. O cacho de espumas na boca dos
bezerros apojados. A dor do espinho da favela. As silenciosas escolas que
já não ensinam o BÊ-A-BÁ. O silêncio do sol do meio-dia, que é audível.
O grito do socó ao ser queimado por urtiga. Uma estrepada de xiquexique. (LAMARTINE DE FARIA, 2001a, p. 243).

Não há como se ficar intacto diante da “grandeza trágica da resistência”.34 Por isso,
a intenção de seguir os vestígios, as pegadas, as pistas desse décimo filho de Juvenal
Lamartine e Silvina Bezerra de Faria, que:
Sabia tudo dos Sertões, das caatingas do Nordeste. Sabia das abelhas, dos
peixes, das plantas, dos bois, dos bodes, dos pássaros. Sabia das caças e
da arte milenar de ferrar boi. Sabia das facas e dos punhais. Sabia da
beleza do aboio e das artes do couro. Sabia das esporas de prata. Sabia
dos riachos, dos rios e dos açudes. Sabia do voo das marrecas. Sabia da
poesia popular, dos romanceiros, dos cantadores de feira. Sabia fazer
“mão-de-ferro” reprimindo duramente qualquer oposição e a incipiente organização dos trabalhadores. 1930
encontrará o Estado com os sindicatos operários fechados e praticamente sem oposição organizada. João
Café Filho, um advogado que se notabilizou na década de l920 por organizar diversos sindicatos e se colocar
frontalmente contra as oligarquias representadas por Juvenal Lamartine – e será um dos mais influentes
políticos do Estado na década seguinte –, estava com seu jornal proibido de circular e ele mesmo proibido de
entrar no Estado. (http://www.dhnet.org.br/memoria/1935/livros/homero/cap_2_1.htm).
34
Expressão do escritor e jornalista Vicente Serejo no seu discurso de saudação a Oswaldo Lamartine na
Academia Norte-rio-grandense de Letras, em 14 de novembro de 2001.
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amigos e conservá-los. Sabia encantar homens e mulheres. Amou os
livros, era um bibliófilo de muito bom gosto. Vivendo no Rio de Janeiro
por uns trintanos sabia, como poucos, a geografia dos sebos e das
livrarias da cidade grande. (MADRUGA, 2007, p. 2).

Antes de chegarmos ao adulto, saibamos mais sobre o menino e sua infância urbana
e rural. Procuremos sua primeira casa na capital do Rio Grande do Norte, Natal, na avenida
Rodrigues Alves, 431. Lá está ela, ampla, arejada, com uma suave brisa passeando pelos
seus grandes cômodos, ainda com resquícios de um Brasil colonial.
Sobre sua segunda casa (FIG. 7), ele declarou:
Em 1930 a casa de meu pai era num quarteirão de fruteiras, do meu
perdido reinado, ali na Trairi, 558, esquina com Av. Campos Sales.
Confrontando, havia um sobrado estilo art-nouveau, ‘Vila Barros’, onde
se hospedou Jean Mermoz e seus colegas de tripulação. (LAMARTINE
DE FARIA, 2001, p. 20).

FIGURA 7 - A casa da rua Trairi, 558, o “perdido reinado” de Oswaldo Lamartine
Fonte: MELO, 1995, p. s/n

Lá está ele levando mangas para os aviadores franceses:
Minha irmã Paulina (1914-2000) teve um flerte com Gemié e me fazia
levar para eles cestos de mangas-rosas escolhidas. [...] Eu gostava porque
aqueles homens, naqueles tempos, tinham para nós meninos a grandeza
de astronautas para os jovens de agora.
Essas canhestras e magras mãos levaram mangas para os homenspássaros: Mermoz, Gemié e Debri – acreditem! (LAMARTINE DE
FARIA, 2001, p. 20).

E lá está o menino colhendo frutas no sítio da casa, caçando de baladeira,
empinando papagaio, jogando futebol de botão – “ai da visita em dia de chuva que
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pendurasse capa no cabide lá de casa”35 –, jogando peladas de bola-de-meia, na rua
Potengi; e de borracha e couro, no Campo do Triângulo – onde hoje é o Colégio Estadual
Atheneu Norte-Rio-Grandense. Lá está ele com os meninos que vinham apanhar águas em
latas, galões e roladeiras (barris tracionados pelo eixo) e que, seduzidos pela bola,
esqueciam a obrigação – “A pisa era grande quando voltavam para casa”.

FIGURA 8 - Oswaldo menino
Fonte: LAMARTINE DE FARIA, 2001, p. 16.

Lá está ele, de calça curta e feliz (FIG. 8), às vezes ao lado de Zé Tamaru, João
Calango, Baíca, Nazareno, Antônio Scipião e de outros nomes que o tempo apagou.
Lá está ele veraneando em casa de palha na Praia da Redinha: “Era virada para o
nascente d’onde a Fortaleza dos Reis Magos vigiava a gente”, diz o menino que diversas
vezes atravessou o Potengi em botes de velas triangulares sob o comando do mestre
Brasiliano. Nessas águas, ainda limpas, o menino aprendeu a pescar siri e nadar
cachorrinho vestido do pescoço aos joelhos com uma roupa de banho listrada de azul e
branco.
Lá está ele diante do Potengi, o rio maior de sua vida, ainda límpido, “espelhando
os céus”, vendo o povo pescar tainha e goiamum, assistindo a Ponte de Igapó se erguer em
pedra e aço: “Potengi de limpas águas/ que carreiam terras sertanejas/ para a boca-dabarra/ onde se afoga no mar”. (LAMARTINE DE FARIA, 2001, p. 16).

35

As revelações deste parágrafo e dos dois seguintes constam como depoimento de Oswaldo Lamartine no
livro Em Alpendres d’Acauã.
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Lá está ele tendo os primeiros contatos com os livros, sendo – até 1927 –
“desasnado” pela professora Belém Câmara, na Avenida Rio Branco, próximo à esquina
Ulisses Caldas; estudando ainda com Eliseu Viana,36 Manoel Varela37 e Júlia Barbosa38 e,
depois no Colégio Pedro II, do professor Severino Bezerra,39 onde trabalhava, à época,
como “fiscal de disciplina” o homem que fundará a Academia Norte-Rio-Grandense de
Letras, o historiador Manoel Rodrigues de Melo.40 (LAMARTINE DE FARIA, 2001).
Respondendo ao jornalista Woden Madruga sobre como e quando o livro apareceu
em sua vida, Lamartine relembrou:
Mesminho os outros meninos daqueles tempos; depois da Cartilha de
ensino rápido, que me desasnou, veio o Catecismo da doutrina cristã
com figuras de um deus barbudo e ameaçador que falava surgido de
nuvens amojadas de inverno. Ele tinha um olho enorme, pintado em um
quadro: “estava em toda parte, tudo via e sabia” – e nos apavorava na
intimidade das privadas, sabendo de tudo, vendo tudo...
Ainda de calças-curtas, lembro de meu pai, na hora do café, lendo para a
gente ouvir, páginas de Alexandre Herculano – Eurico. Depois de 30,
internado no Ginásio do Recife do Padre Felix Barreto (Rua Nunes
Machado), fui visgado pela curiosidade. É que tínhamos um colega, bem
comportado e bom aluno que “sumiu” por uns 10 ou 15 dias! O que foi, o
que não foi (?) – vagou o cochicho: suspensão! Nada do que se maliciava
– ele estava lendo A Velhice do Padre Eterno,41 de Guerra Junqueiro. E
eu, interno, liso e sem conhecer ninguém lá fora, em poucos dias tinha o
livro excomungado, de onde decorei muitas páginas. [...]. (LAMARTINE
DE FARIA, 2001, p. 65-66).

36

O professor Eliseu Viana participou da resistência ao ataque de Lampião a Mossoró, atuando na trincheira
montada na estação telegráfica da cidade. Foi casado com Celina Guimarães Viana, primeira eleitora
do Brasil. Em sua homenagem foi denominado o Centro de Formação Integrada Professor Eliseu Viana
(CEIPEV).
37
Médico, educador e filantropo, cunhado de Oswaldo Lamartine. Formado na Faculdade Nacional de
Medicina, no Rio de Janeiro, então capital da república. Nos governos de José Augusto Bezerra de Medeiros
e de Juvenal Lamartine de Faria, de 1924 a 1930, ocupou a direção do Departamento de Saúde do Estado,
hoje Secretaria da Saúde. Casou-se em 1928 com Maria de Lourdes Lamartine, filha do então governador
Juvenal Lamartine.
38
Júlia poderia ter sido a primeira eleitora do Brasil, pois requereu seu alistamento eleitoral no dia 22 de
novembro de 1927, pouco menos de um mês depois de sancionada a Lei Estadual de nº 660, que consolidou a
vitória dos direitos políticos da mulher norte-rio-grandense. Porém, o pioneirismo ficou com Celina
Guimarães Viana. Júlia foi casada com o professor e poeta Francisco Ivo Cavalcanti. Faleceu em Natal, em
1943.
39
Fundador, em 1927, do Colégio Pedro II, do qual foi diretor até 1946, é assim descrito por Silva e Morais
(2014). “[...] O professor Severino se dedicava para elevar a qualidade do ensino no colégio Pedro II à altura
dos colégios tradicionais de Natal. O ensino de alto nível da instituição pode ser percebido pela seleção dos
professores: Luís da Câmara Cascudo (História do Brasil), Nilo Pereira (Francês), Edgar Barbosa (História
Universal), Padre Calazans Pinheiro (Geografia), José Ivo (História Natural), Marieta Gurgel e Ivone
Barbalho (Inglês), Júlio Rezende (Matemática), dentre outros”.
40
Autor do Dicionário da Imprensa no Rio Grande do Norte: 1909-1987. Livro editado em 1987 pela
Fundação José Augusto, em parceria com a Cortez Editora.
41
Livro publicado em 1885. Trata-se de um libelo contra o obscurantismo da Igreja Católica em Portugal e
contra os desmandos do clero.
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Sobre os livros e autores que o marcaram, Lamartine elege, inicialmente, Terra de
sol,42 de Gustavo Barroso e, entre outras importantes obras, ratifica que todos os livros
escritos por Cascudo foram essenciais para sua formação:
Ginasiano, conheci Terra de sol, Gustavo Barroso. O sertão chegou com
ele, Leonardo Mota e Catulo. Euclides (Os Sertões), depois, já de barba
na cara. E o técnico, de J. G. Duque (Solo e água no polígono das secas)
por volta de 1950. E os de Cascudo – ’stá bem visto. [...]. (LAMARTINE
DE FARIA, 2001, p. 66)

Na Fazenda Ingá (FIG. 9), em seu sertão, sua vida era
[...] mesminho Casimiro... Da camisa aberto o peito, / – Pés descalços –
braços nus. O dia principiava com a caneca de leite mungido ainda ao
quebrar da barra e se findava com as estórias de Trancoso. Noites de um
sono só parecendo um piscar de olhos. Vadiava-se de boi-de-osso, cavalo
de pau, nadar com cavalete de mulungu, mergulhar em desafio ao
“galinha gorda? / Gorda é ela...” Jogar canga-pé, tirar caçote, armar
arapuca, fojo e mundé, andar a cavalo, enfim, todo esse rico e sadio viver
rural. (LAMARTINE DE FARIA, 2001, p. 15-16).

FIGURA 9 - A Fazenda Ingá fotografada por Oswaldo Lamartine
Fonte: LAMARTINE DE FARIA, 2001, p. 55.

O menino Oswaldo, à noite, ouvia sua mãe cantar (FIG. 10). Evocando a memória,
anos depois, ele contará:
Falar de mãe é uma forma de rezar. Evocadas pelos filhos são favos de
jandaíra. A minha chamava-se Silvina (Acari, 1880 – Natal, 1961) era a
filha caçula do Cel. Silvino Bezerra de Araújo Galvão (1836-1922), chefe
político de Acari, 52 anos de mando-manso sem perder eleição. Dizem os
42

O cenário que se impõe nesta escrita de Gustavo Barroso é o da terra; nele, o que predomina é o homem,
personagem único sob suas várias facetas.
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contemporâneos que foi uma das sertanejas mais bonitas de sua época e
tenho dela um retrato que confirma. [...] Teve apenas a instrução das
primeiras letras, mas as cartas que guardo dela mostram que dizia o que
queria com correção e clareza. Criou dez filhos – 5 homens e 5 mulheres
– naqueles sertões do seu tempo e só veio residir em Natal já no fim da
primeira grande-guerra. Vivia para sua casa e seus filhos. Caseira. Com
obsessão de ordem e limpeza. Para ela uma boa dona de casa tinha de ser
limpa. Trabalhadeira e econômica. Católica-doméstica, isto é, sem ser
barata de igreja. Nunca saiu de sua boca um disse-me-disse. Quando
moça arranhava um violão e cantava as modinhas da época. Tinha boa
voz. Lembro-me que minha mãe cantava a “Corujinha” para eu dormir, e
me dizia que tinha aprendido, quando menina no Acari.
– Corujinha, que anda na rua,
Não anda de dia
Só anda de noite
às Ave-Maria.
É o início do hino de guerra de Jesuíno Brilhante, o cangaceiro gentilhomem, o mais notório do século!
Minha mãe era uma mulher sofrida, viúva que foi de sete legislaturas
encarrilhadas do marido. Na revolução de 30, em Macau, um
revolucionário de uma coluna disse para ela... jogaram bola com a
cabeça de seu marido.
E em fevereiro de 35 trouxeram para sua casa o corpo do seu filho
Octavio, assassinado. Naquele mesmo ano perdia Elza, a filha caçula.
Era uma dor silenciosa, travada, sem gritos nem imprecações. Entrava dia
e saía dia beliscando a comida, soluçando, o olhar parado e distante.
Rezando. (LAMARTINE DE FARIA, 2001, p. 22-23).43

FIGURA 10 - Silvina Bezerra, mãe de Oswaldo Lamartine
Fonte: LAMARTINE DE FARIA, 2001, p. 23.

Sobre o pai (FIG. 11), dirá o filho:
Era um homem austero, de sobriedade espartana, sociável, força de
vontade invulgar e resignação. Atencioso, gostava de ouvir os jovens.
Disciplinado e intolerante com os preguiçosos e gastadores. Asseado –
nunca o vi, mesmo depois de cego, com a barba por fazer. Sombra de
43

No decorrer deste texto, até o seu final, farei algumas longas citações que considero essenciais para o tom
memorialístico desta pesquisa.
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oiticica de todos nós nas dúvidas, dívidas e dificuldades. Desorganizado
com papéis e de extrema inabilidade manual. Nunca o ouvi sequer
solfejar, ou mesmo assobiar. Tinha rédeas de um Marialva – e quem disso
entende, sabe que não é comum.
A política o apeou do governo e o exilou por uma revolução que não era
do seu Estado, e sim nacional. Trucidaram o filho que mais queria.
Depois, já no fim, as trevas do glaucoma. Mas nunca se deixou abater.
(LAMARTINE DE FARIA, 2001, p. 20-21).

FIGURA 11 - Juvenal Lamartine, o pai
Fonte: LAMARTINE DE FARIA, 2001, p. 23.

Eis o menino ferido pelo dedo da morte. Na desordem da vida, atira sem querer no
amigo Ferdinando Dantas, em 3 de janeiro de 1929.44 O menino com menos de dez anos de
vida já está com sua alma aleijada, conforme ele mesmo relata: “Depois de 3/jan/29.
aleijado da alma, pelo acidente com arma-de-fogo a Ferdinando Dantas – mesminho Zé
Lins do Rego – fui interno no Ginásio de Recife do Pe. Felix Barreto.”. [...].
(LAMARTINE DE FARIA, 2001, p. 26-27).
A situação política de sua família intensifica sua dor. Resta resistir. Sair do Rio
Grande do Norte é o seu destino: “30 – a revolução – me rebolou em colégios internos de
onde só regressei em 41”. (LAMARTINE DE FARIA, 2001, p. 38).
Triste, o menino despede-se, prematuramente, do rio Potengi. A representação da
despedida toma forma poética, anos depois:

44

Nas suas “Notas de viagem” do Turista aprendiz, Mário de Andrade (1983, p. 355) registra nessa data,
quando estava em Natal como hóspede de Câmara Cascudo: “A cidade hoje esteve apreensiva porque um
filho do presidente do Estado, Juvenal Lamartine, brincando (12 anos), deu um tiro no filho do capitão de
polícia. Atravessou 3 partes o intestino. Espera-se a morte desse menino”. O escritor se equivocou sobre a
idade de Oswaldo.
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[...]
voei de suas águas para as nuvens
nas águas do hidroavião Guanabara
da Sindicato Condor.
E subi mais alto que as arraias da meninice.
Depois, ferido, saí de barra afora
Quando “tomei um Ita no Norte...
Recordo o que boiava em suas águas, Potengi:
bateias, jangadas, botes, ioles e os paquetes do
Lloyd Brasileiro e da Ita (Companhia Nacional de
Navegação Costeira).
Vi o cruzador inglês Dehli
e o majestoso rebocador Lucas Bicalho.
Também os pássaros náuticos:
o Jahu de Ribeiro de Barros,
o Late-28 de Jean Mermoz,
os Ratos Voadores do Generalíssimo Balbo,
o Do-X
o pequeno Curtiss da Wharton Pedroza
e asas outras de estrangeiros povos.
(LAMARTINE DE FARIA, 2001, p. 18).

Do alto do céu o menino vê a cidade onde nasceu, repleta de estrangeiros: homens
que voam, homens que navegam. Mas seu destino o empurra para longe – e ele vai. De
1931 a 1933 foi interno no Ginásio do Recife, do padre Félix Barreto; em 1933, transferiuse para o Instituto Lafayette, no Rio de Janeiro. Suas estações são os estados de
Pernambuco, Rio de Janeiro, Minas Gerais. Em Minas, homem feito, forma-se na Escola
Superior de Agricultura de Lavras, em 1940. Lá encontrará um amigo para toda a vida,
Vingt-Un Rosado, editor da Coleção Mossoroense, talvez a coleção de livros mais
importante que existe sobre a cultura norte-rio-grandense.45
Após uma década de sua partida, retorna ao Rio Grande do Norte. De 1941 a 1948
trabalhará na fazenda de dez mil hectares, de propriedade do seu pai, em Lagoa Nova,
Ribeira do Camaragibe:
Voltei, já encabelado.
quando calejei as mãos nos pinhos das ioles do
45

A Coleção Mossoroense foi criada em 30 de setembro de 1949 por Jerônimo Vingt-Un Rosado Maia.
Naquele tempo era prefeito de Mossoró o seu irmão Dix-Sept, que amparou a ideia e deu início à chamada
"Batalha da Cultura", que incluía ainda a criação da Biblioteca Pública de Mossoró e do Museu Municipal.
Ao longo dos seus quase 64 anos de existência, a Coleção foi mantida também pela Fundação Guimarães
Duque, está vinculada à antiga Esam, e a partir de 1995 um grupo de intelectuais mossoroense criou a
Fundação Vingt-Un Rosado, que passou a assumir os destinos da editora mossoroense.
Neste mais de meio século, alcançou a incrível marca de mais de 4.500 títulos publicados no país,
levantamento realizado pelo jornal O Estado de S. Paulo em março de 2003, o que lhe rendeu o posto de
editora com a maior quantidade de títulos editados no Brasil. (A MAIOR..., 2013).
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Centro Náutico Potengi
e, em camas do Wonder Bar,
me inaugurei venéreo.
Também do Cais Tavares de Lira
espiei o esperançoso inverno dos sertões.
Depois me fui...
(LAMARTINE DE FARIA, 2001, p. 18-19).

Desta vez, sairá do Rio Grande do Norte para ficar quase 50 anos pelo Brasil afora.
O Rio de Janeiro, a partir de 1957, é o lugar que o destino reservará para ele. Funcionário
do Banco do Nordeste do Brasil, casado46 pela segunda vez, com a ex-atriz Maria de
Lourdes Leão Veloso da Rocha – Ludy Veloso (FIG. 12),47 Oswaldo ficará à margem,
entre a cidade grande e o sertão:
Por mais impermeável que a gente seja sempre se lambuza. Mesmo assim
sou, pra que negar, um bicho-do-mato. Daí ter ficado assim marginal que
nem prostituta que deixou a zona – nem a sociedade a recebeu e nem a
zona a quis de volta... (LAMARTINE DE FARIA, 2001, p. 39).

FIGURA 12 - Ludy Veloso contracenando com Procópio
Ferreira (centro), no filme O homem dos papagaios, 1953
Fonte: http://www.historiasdecinema.com.

Mas ele voltará. Com a morte de Ludy, Lamartine retornará definitivamente ao Rio
Grande do Norte: “Eu morava no Rio desde 1957. Foi quando a Caetana passou lá em casa
e levou Ludy [...]. Já viu uma barata que levou chinelada e fica tonta, rodando? – apois eu
estava daquele jeito... Aí decidi voltar. Para onde?”. (LAMARTINE DE FARIA, 2001, p.
61).
46

Chama-se Cassilda Aranha Soares a primeira mulher de Oswaldo Lamartine, com quem teve os filhos
Cassiano e Isadora.
47
Nos anos 1950, atuou em vários filmes, contracenando com nomes como Mazzaropi e Procópio Ferreira.
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O local escolhido para o seu retorno ao Rio Grande do Norte é a Fazenda Acauã
(FIG. 13). No entanto, não é o Seridó nem é Natal, é o Agreste, o município de Riachuelo:
Naqueles chãos eu ainda possuía um retalho de terra, herança da Fz.
Lagoa Nova que foi de meu pai, e onde eu havia trabalhando de 19411948. Tinha dois sobrinhos por perto: Octavio, na Fz. Riacho do Cedro,
anexa à Acauã. Fiquei na sombra dele lambendo as minhas feridas e por
ele e a sua Joaquina sendo cuidado. Theodozio na Fz. Tijuca, esse mais
arredado, mas ambos órfãos de pais, receptivos portanto a uma adoção.
Distava a terra 100km de Natal e havia um começo de estrutura.
(LAMARTINE DE FARIA, 2001, p. 61).

FIGURA 13 - Oswaldo Lamartine na entrada de Acauã
Fonte: Foto inédita de autoria de Candinha Bezerra, cedida especialmente para esta pesquisa.

Todavia, na Fazenda Acauã, mesmo se deleitando com a solidão que o retira do
mundo e o aproxima de si mesmo, como se seguisse o preceito de Montaigne,48 ele
reconhece que foi um erro não ter ido para o Seridó:
O meu imperdoável e irreparável erro – de vez que velho não deve mudar
de montada em fim de viagem – é não ter considerado que ali era Agreste
e não Seridó.
N’Acauã, onde vivo, ao pé da Serra dos Macacos, é gostosamente quieto.
Entra dia e sai dia sem ter com quem conversar. Teve uma vez que
contei: 18 palavras no dia! Eu gosto, embora sinta o já minguado
vocabulário se atrofiando. Campeio perdidamente as palavras.
(LAMARTINE DE FARIA, 2001, p. 61-62).

48

“O que deveis procurar não é mais o que o mundo fala de vós mas como deveis falar a vós mesmos.
Retirai-vos em vós, mas preparai-vos primeiramente para vos receber.” (MONTAIGNE, 2010, p. 178).
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Antes, bem antes de voltar, Oswaldo se tornaria reconhecido por suas pesquisas
sobre a vida no sertão do Nordeste do Brasil. Na edição de 9 de outubro de 1948 da revista
O Cruzeiro, Gilberto Freyre escreve um artigo descobrindo Oswaldo para o Brasil.
Segundo o autor de Casa Grande & Senzala, o jovem pesquisador potiguar é uma
revelação de estilo na etnografia brasileira. No seu livro Problemas Brasileiros de
Antropologia, Gilberto será definitivo: “[...] em torno de assuntos nordestinos se tornaram
mestres Luís da Câmara Cascudo e Oswaldo Lamartine”. (FREYRE, 2002, p. 42).
No mesmo ano de 1948, na coluna publicada em todos os Jornais Associados do
país,49 intitulada “Homens, Coisas e Letras”, José Lins do Rego confessa que tem muito a
aprender com o jovem ensaísta e ressalta as considerações de Oswaldo sobre o progresso
que o cangaço sofreu no Nordeste (SEREJO, 2002). Na tentativa de fazer Veríssimo de
Melo50 desistir do projeto de publicar sua correspondência, numa carta datada de 28 de
junho de 1990, Oswaldo Lamartine se justificou retomando o episódio do elogio que
recebeu publicamente de José Lins do Rego:
[...] esqueça, por caridade, esse projeto besta de desenterrar a minha
correspondência da inutilidade. Vc tem um mundão de cartas de Deus e o
mundo – por que logo eu? Talvez explique melhor, contando: Quando
engatinhávamos (1948) cometi uns ensaios no Diário de Pernambuco
sobre cangaço. Aí caí na besteira de endereçá-lo a Zé Lins – monstro
sagrado para todos nós – pedindo uma orientação crítica. E ele, em vez de
dizer, “não é por aí, tire isso: bota aquilo...”, deitou louvação numa
coluna (Homens, Coisas e Letras) que mantinha nos Associados. Pois
bem, botei a viola no saco e nunca mais retomei o tema. E aqui no Rio,
foi-não-foi, esbarrava com ele garimpando muitas vezes até no mesmo
balcão do sebo. Nunca me dei a conhecer e nem sequer lhe dava as horas.
Sou, vc não ignora, bicho do mato e mais que tudo, encabulado.
(LAMARTINE DE FARIA, 1995, p. 54).

Mais de cinquenta anos depois, já em outro século, Frederico Pernambucano de
Mello perguntou a Oswaldo Lamartine: “O que representava para você a consagração
precoce na palavra de Gilberto Freyre?”.51 A resposta é uma lição de sinceridade:
Não adianta fingir – o primeiro instante é de cafuné na alma. Depois é
preciso acordar e não se deixar ficar que nem cururu – catucado. Entender
a generosidade do gesto do mestre estendendo a mão para quem
engatinhava. (LAMARTINE DE FARIA, 2001, p. 79).
49

O nome do periódico no qual José Lins do Rego publicava a coluna “Homens, Coisas e Letras” é O Jornal,
publicado no Rio de Janeiro, editado pelo jornalista e escritor paulista Carlos Rizzini. Sobre Rizzini ver:
http://www.eca.usp.br/pjbr/arquivos/dic_c5.htm
50
O projeto de Veríssimo de Melo resultará no livro Cartas e cartões de Oswaldo Lamartine (1995).
51
A pergunta está na página 79 do livro Em Alpendres d’Acauã.

41

Em seu exílio urbano no Rio de Janeiro, Oswaldo jamais se distanciou
emocionalmente do seu sertão, sempre rodeado por livros sobre a cultura sertaneja e
sempre arredio a qualquer consagração, conforme Vicente Serejo ratifica:
Nunca publicou a mensagem de Rodrigo Octávio Filho, da Academia
Brasileira de Letras, lhe consagrando o estilo. Sempre escondeu as
dedicatórias consagradoras de Octávio Domingues, o zootecnista
considerado um clássico no Brasil. Mauro Motta era seu leitor e queria
publicar seus livros. Não conseguiu. Helmut Sick, o maior nome da
ornitologia brasileira, escreveu que ele é o mais profundo conhecedor do
sertão do Seridó. Consta na bibliografia de vários livros importantes da
cultura brasileira. Estevão Pinto lhe cita o nome em estudos sobre índios
e está na bibliografia geral do dicionário de Aurélio Buarque de
Holanda,52 além de uma relação de outros nomes que não acabaria nunca
de citar. Coletou, ordenou e classificou as primeiras peças líticas para um
estudo da arqueologia do sertão. [...].
Foi consultor da Globo quando da adaptação para a tevê do Memorial de
Maria Moura, de Rachel de Queiroz, e dela mesma, de quem mereceu
dedicatória agradecida na folha de rosto do romance.
Nada lhe fascinou. Só o sertão. Com sua alma de monge, num ascetismo
invencível, viveu fechado no seu sertão e na sua caverna feita de livros,
sem nunca desejar sair. (SEREJO, 2002, p. 42-43).

Em 2006, um ano antes de falecer, Oswaldo lançará em Natal o livro Carta da Seca
e relançará Apontamentos sobre a faca de ponta. A noite de autógrafo, realizada na então
livraria Siciliano (hoje Saraiva), do Natal Shopping, será minuciosamente descrita pelo
jornalista Mario Ivo Cavalcanti no texto “Pra que serve Oswaldo Lamartine?”:
Provavelmente no enterro de Oswaldo Lamartine vai dar mais gente pras
alças do caixão do que no lançamento dos livros Apontamentos sobre a
faca de ponta e Carta da seca, ontem, 20 de março de 2006,53 no Natal
Shopping.
Injustiça? Ignorância? Descaso? Atire a primeira pedra aquele. Atire a
primeira faca aquele.
Faltou mais gente do que foi. Nenhum jornalista. Nenhum quintacolunista. Nenhum político. Nenhum estudante fardado, federal ou
particular. Shopping alheio. Ausente. Descrente.
De Oswaldo Lamartine o cidadão mortal se aproxima na ponta dos pés, se
esforça pra não gemer, só responde se for perguntado, só olha nos olhos
se for olhado.
Assim deveria ser.
Um santo. Alinhado. Oswaldo se veste como hoje se vestiria o homem de
ontem – ou seja: como Oswaldo mesmo. Sem cheirar a bolor. O figurino
parece ter saído do armário do tempo, imaculado, sem uma prega, como
se nunca usado. Não se encontra roupa igual no shopping. No mall.
52

O livro de autoria de Lamartine citado na bibliografia é Conservação de Alimentos nos Sertões do Seridó
(1965). Consta na página 2109 do Novo Dicionário Aurélio da Língua Portuguesa (FERREIRA, 2004).
53
Um pequeno equívoco do jornalista: o dia correto é 23, uma quinta-feira do mês de março de 2006.
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Paletó de veludo, sapatos de crocodilo – ou cobra ou qualquer bicho que
rasteje diante do bicho-homem.
Oswaldo Lamartine no shopping: é judiação. Se atrapalha com os livros.
Pede desculpas por dedicar na Carta da seca os ferros de ponta. Sem falsa
modéstia pelo acúmulo desempoeirado dos anos, sem sombra de
importância maior que o caso mereça. Sem encabulamento. Também
Oswaldo Lamartine alheia-se do mundo. Daquele mundinho de gente que
veio, sem ouro, incenso ou mirra, se deixar ferrar pela brasa turva do seu
desassossego.
Cospe num copo de plástico. Um lenço nos dedos desconcertados. O
caçula dos dez irmãos. Resto de seca. Pra que serve Oswaldo Lamartine?
Pra nada, como na resposta de Serejo sobre a poesia. Oswaldo Lamartine
é poesia. Definha sem esmorecer. De pé, dialogando com a noite
sertaneja, com o agregado anônimo, com a Moça Caetana.
No saguão as mulheres vêm e vão sem falar de Miguel Ângelo. Prufrock.
Lamartine lhes beija a mão.
Ant’ontem, ABC contra Flamengo. Doze mil pagantes. Pra que serve
Oswaldo Lamartine?
O que encabula é que os entendidos confessam que a ciência moderna,
com toda a sua soberba parafernália, ainda não conseguiu produzir
exemplares semelhantes aos do passado. Acrescentem-se aspas, no início
e fim da frase anterior: é Lamartine, escrevendo, no alcance do braço,
sobre a espada japonesa. (CAVALCANTI, 2006).

O jornalista escarnece a sociedade culta de Natal por estar ausente naquela noite. A
livraria quase vazia é preenchida por um “mundinho de gente sem ouro, incenso ou mirra,
a se deixar ferrar pela brasa turva do desassossego” de Oswaldo Lamartine. Mario Ivo
observa que as mulheres presentes ao lançamento, ao contrário das mulheres do poema The
Love Song of J. Alfred Prufrock, de T. S. Eliot,54 não falam a respeito de Michelangelo,
mas são tão reais quanto as inglesas. Essas senhoras que Oswaldo beijou as mãos, segundo
o jornalista, também não falam sobre Prufrock, o protagonista do poema. Escrito na forma
de um monólogo dramático, o poema é um retrato doloroso do homem moderno, uma
figura que oscila entre o grandiloquente e o patético, as preocupações metafísicas da
percepção da mortalidade e a leviandade do cotidiano. Sobre essa leviandade, possível em
qualquer lugar, independente de cidade ou país, disse Pound (1993, p. 43): “Em Eliot, os
homens em mangas de camisa e as damas da sociedade não são cor local; constituem a
matéria de que é feito o nosso mundo moderno e são verdadeiros em mais de um país”.
No poema de Eliot, através do monólogo que mantém consigo mesmo,
Prufrock nos revela a futilidade e o vazio de uma sociedade sem fé, sem objetivo,
54

O poema consta do primeiro livro de versos de T. S. Eliot, editado em 1917, Prufrock and Other
Observations. Havia aparecido anteriormente na revista Poetry, em 1915. Foi traduzido no Brasil pela
sensibilidade do poeta Ivan Junqueira na década de 1970. Outra tradução para a língua portuguesa que
merece destaque é a de João Almeida Flor. 54 “In the room the women come and go/ Talking of
Michelangelo”. (ELIOT, 1993, p. 20).
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extremamente artificial e sofisticada. Prufrock compreende e interpreta a
sociedade (várias alusões a Dante e ao livro A Divina Comédia55 esclarecem que ela
está no inferno em vida), mas não consegue agir de maneira diferente, pois ele também
pertence a esse mundo perdido. A única salvação está em voltar para perto do mar,
jogar-se nele, purificar-se, mas como Prufrock não pode viver sem ouvir as vozes
humanas, afoga-se.
Oswaldo Lamartine morre quase um ano após essa crônica escrita em 24 de
março de 2006, com um tiro no peito. Mario Ivo Cavalcanti, profeticamente,
amalgama os destinos de Oswaldo Lamartine ao de Prufrock numa crônica mordaz na
qual retrata um homem deslocado na cidade em que nasceu, um homem de ontem
tentando se inserir numa sociedade de hoje, como se percebe neste saudoso texto:
A saudade é trançada com fios de cabelos brancos. Daí o meu desencanto
desse Natal estrangeiro. O mesmo vocês vão dizer daqui a 60 anos – é o
pedágio da saudade.
Andava-se de bonde ou a pé naqueles idos. É que os nossos limites
urbanos se findavam no Alecrim e Aero-Clube. Os veículos eram pouco
confortáveis e ronceiros, mas tinham um certo charme. Lembro-me de
um caminhão com buzina de teclado solando Asa-branca e Joazeiro. Em
1935 o Serviço de trânsito intimou um proprietário a mudar a buzina
sonora de sua baratinha que “dizia” – eu sou perré... Perré era
abreviatura de perrepista – partido de oposição... Nas viagens, a
preocupação era ultrapassar o veículo dianteiro para se assegurar o
socorro na eventualidade de uma pane.
Os rádios mais modestos pegavam a BBC de Londres com magníficos
programas dirigidos à América Latina.
Poucos e precários eram os telefones. Logo, uma coisa e outra nos
obrigava a andar mais a pé. Éramos mais saudáveis.
Ia-se, democraticamente, pela manhã cedo ao mercado onde nos
abastecíamos de alimentos e notícias. À noite, no Grande Ponto –
herdeiro urbano do Café Avenida – havia grupos de conversa sobre caça,
pesca, política, vida alheia, futebol, festas, etc.
Rapazes das melhores famílias jogavam futebol no América, ABC e
Alecrim e remavam no Centro e Sport.
Visitava-se. Conversava-se. Isso foi bem antes da TV e da “idade das
novelas”.
A gente não renegava o chão. Morava-se melhor – em casas com
quintais. E menino que teve infância em quintais, com mangueiras e
cachorros, dispensa divã de analista. [...]
Não esqueçam. Vocês que se deixaram seduzir por essa arquitetura
de
maribondo – uns sobre os outros. Vocês aí do último andar. Vocês que
fizeram do Potengi, onde se pescava tainha, essa cloaca fétida e nojenta.
Vocês que cortaram mangueiras para construir essas chocadeiras
climatizadas.56 Vocês que emporcalharam os horizontes da capital
55

A escada que vai do inferno ao paraíso é frequentemente citada por Eliot durante o poema.
Grande parte de sua vida no Rio de Janeiro e nos seus últimos anos de vida, em Natal, ironicamente,
Lamartine viverá numa dessas “chocadeiras climatizadas”.
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nordestina de mais bela topografia. [...]. (LAMARTINE DE FARIA,
2001, p. 33-34).

O leitor da Tribuna do Norte que abriu o exemplar do jornal naquele 23 de março
de 2006 foi testemunha da celebração que fez o jornalista Woden Madruga na sua coluna
diária Jornal de WM, entusiasmado pelo lançamento de Carta da Seca e pela reedição de
Apontamentos sobre a Faca de Ponta. A euforia e o reconhecimento do jornalista,
infelizmente, naquele dia não conseguiram evitar a livraria quase vazia, o shopping
“alheio” a Oswaldo Lamartine, como narrou Mario Ivo Cavalcanti. Amigo de Lamartine há
vários anos, encantado pelo estilo e pela linguagem peculiares de Oswaldo, Woden
Madruga celebrou:
Uma quinta-feira muito especial, esta de hoje, para as letras do Rio
Grande do Norte, marcando o lançamento de dois trabalhos do grande
Oswaldo Lamartine de Faria: “Carta da Seca” e “Apontamentos sobre a
Faca de Ponta”, este último, na verdade, um relançamento. Sua primeira
edição, esgotadíssima, é de 1988, parceria da Fundação Ozelita Cascudo
Rodrigues com a Fundação Guimarães Duque, ambas de Mossoró. Sai
agora uma segunda edição com o selo da editora Sebo Vermelho, do
incansável Abmael Silva, que também ferra a edição de “Carta da Seca.
Que não é de Oswaldo. É de um cidadão chamado Targino P. Pereira,
cuja identidade envolve denso mistério seridoense. Só a história dessa
carta, como ela foi encontrada, quem encontrou e como veio parar nas
mãos de Oswaldo, já é uma novela de muitas emoções. Nela aparece o
poeta José Gonçalves de Medeiros, que a teria encontrado no lixo de uma
das ruas de Acari. Quem foi Targino Pereira? Oswaldo conta toda essa
história, antes de transcrever a missiva na íntegra e enriquecê-la com
notas e comentários. Em “Faca de Ponta”, Oswaldo trabalha uma
pesquisa sobre o uso da arma branca pelos sertões nordestinos. Facas,
punhais, peixeiras, trinchetes, facas de ponta de espada, canivetes, quicés.
Seus usos e suas artes. Tem história que vem do outro lado do oceano, de
até mil anos antes de Cristo, antes de se chegar aos nossos sertões brabos.
Cangaceiros, no meio, claro. Mas tinha também – ainda tem – muita
gente boa, de fina estampa e nobre estirpe, que gostava de portar no bolso
de dentro do paletó um bem trabalhado punhal de lâmina de aço, cabo de
ouro e marfim. Uma joia, verdadeira obra de arte, saída das mais
afamadas cutelarias do Nordeste. Um livro precioso escrito com o estilo e
a linguagem encantadores e incomparáveis de Oswaldo.
[...]
Os dois livros serão lançados a partir das 19 horas na Livraria Siciliano,
do Natal Xópim.57 (MADRUGA, 2006, p. 2).
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É a irônica grafia do jornalista para o Natal Shopping Center, situado na avenida Salgado Filho,
considerado, ao lado do Cidade Jardim, o mais antigo shopping da cidade, inaugurado em 4 de junho de
1992.
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Em 6 de julho de 2013, o jornalista e escritor Vicente Serejo, escreve a saudosa
crônica intitulada “De um livro velho”. Texto de incomum estesia é um emocionante e
emocionado testemunho da amizade entre ele e Oswaldo Lamartine e o zelo que ambos
tinham pelos livros, principalmente os velhos livros com os quais Oswaldo Lamartine
estabelecia relações de amor:
[...] Vinha procurando com os olhos um livro de ensaios de Henriqueta
Lisboa – Vigília Poética – edição do Governo de Minas, 1968. Tinha
quase certeza que estava ali o seu texto sobre a poesia em ‘Grande Sertão:
Veredas’ que prometera copiar para um velho amigo. E estava. Mas, até
lá, o dedo indicador correndo os dorsos enfileirados como sentinelas
guardando o silêncio dos poetas, reencontrei Os Poemas Escolhidos de
Jorge de Lima, doce herança de Oswaldo Lamartine.
Lembrei daquela sua lhaneza de velhas baronias quando nos recebia no
seu apartamento, da Barão de Icaraí, no Flamengo, com livros para mim e
Rejane. Dizia bem humorado que trocava por mangas que levávamos
daqui para matar sua saudade dos quintais da infância no Tirol do seu
tempo de menino. E numa dessas vezes estava nas mãos com os poemas
de Jorge de Lima. Na folha de rosto, a dedicatória já feita: ‘Serejo –
Deixo para vosmincês ‘Essa Nega Fulô’. Osvaldo,[sic] Rio, fevereiro,
93′.
[...] Fui passando as páginas. Uma a uma. E fiquei lembrando os dedos
magros e finos de Oswaldo quando amorosamente guardava um livro em
suas mãos. Nem que fosse um simples gesto casual. E fui deixando que
os olhos sozinhos catassem os poemas sem procurá-los com a memória.
Nem mesmo ‘Essa Nêga Fulô’ que ele tanto gostava de ouvir e sabia
dizer de cor.
[...]
(SEREJO, 2013, p. 13).

O texto de Vicente Serejo revela a existência de um círculo de leitores em torno da
tradição literária, o que se denuncia quando o cronista anuncia o reencontro do livro de
Jorge de Lima e o elege como “doce herança de Oswaldo Lamartine”. Diante do livro,
buscamos alguém, um modo peculiar de olhar as coisas (ECO, 2010). O desejo não é
somente decifrar, mas também entender a intenção. E na busca por essa intenção,
questiona-se o que se lê, o que torna possível fazer distintas leituras, em diferentes lugares
e épocas. A leitura do livro Os Poemas Escolhidos, de Jorge de Lima, que Vicente Serejo
fazia ao visitar Oswaldo Lamartine, em seu apartamento do bairro do Flamengo, no Rio de
Janeiro, certamente não é a mesma que ele faz – sozinho – em sua biblioteca no bairro de
Morro Branco, em Natal.
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Oswaldo se mata em 28 de março de 2007.58 Sobre esse último momento, Serejo,
comovido, escreverá em sua coluna diária, do Jornal de Hoje, em 29 de março, o texto
“Oswaldo Lamartine de Faria”:
[...] Fiquei um tempo sentado de lado, conversando com Gasparina,59
falando baixo. Levantei sem fazer ruído e fui saindo, andando de costas,
olhando para ele. Como se tivesse a estranha sensação que estava vendo
Oswaldo com vida, um resto de vida, pela última vez. Na porta, e de
repente, ele abriu os olhos. Com um olhar pesado de tristeza, ergueu os
braços e fechou sobre o peito como num gesto de abraço. E as pálpebras
caíram outra vez.
Deixei o quarto transtornado. Senti que estava perdendo Oswaldo, meu
querido amigo, inesquecível em todas as dimensões do ser humano, um
homem tocado pela genialidade e transcendência. Ele não aceitava nada.
Não reagia. Muito menos admitia qualquer sinal de hospitalização.
(SEREJO, 2007, p. 13).

Lembrar de Oswaldo Lamartine – do seu valor e das suas idiossincrasias – é o
clima no final de março de 2007 para a sociedade letrada de Natal. O jornalista Mario Ivo
Cavalcanti com sua ágil escrita e sua peculiar ironia, escreveu o texto “Livres, enfim”,
ressaltando que Oswaldo Lamartine era um “constrangimento” para Natal. Cidade de
“destino internacional”, ironizou o cronista. É um texto acre. Da primeira a última linha, o
tom é cáustico. Ressalta que Natal e o estado do Rio Grande do Norte não leram Oswaldo
Lamartine – o homem que era, segundo ele, a “prova indubitável da possibilidade de vida
inteligente às margens do Potengi”. O jornalista carregou na acidez, utilizando metáforas
surreais, como, por exemplo, a de Oswaldo comparado a um nobre inglês em plena
caatinga potiguar. É transparente a frustração de Mario Ivo pela ausência ainda não
assimilada desse pesquisador das coisas e seres do sertão do Seridó do Rio Grande do
Norte. Eis o texto:
Morto e enterrado Oswaldo Lamartine, a cidade pode respirar agora
aliviada.
Foi-se o último, o derradeiro, o sobejo da seca, como gostava de
biografar-se.
Não resta mais nenhum. Ou muito poucos.
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“A fraqueza do suicídio está em que aquele que o comete ainda é demasiado forte, dá prova de uma força
que só convém a um cidadão do mundo. Quem se mata podia, portanto, viver; quem se mata está ligado à
esperança, a esperança de acabar; a esperança revela o seu desejo de começar, de encontrar ainda o começo
no fim, de inaugurar aí uma significação que, no entanto, ele gostaria de questionar ao morrer.”
(BLANCHOT, 1987, p. 100).
59
Gasparina Gomes da Silva era a profissional que cuidava de Oswaldo Lamartine nos seus últimos anos de
vida.
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Pode já esta metrópole, sem luto ou bandeira a meio-pau, seguir seu rumo
beradeiro, sua agenda do crescimento, seu destino internacional. Pode
continuar tranquilamente a receber selinhos de Hebe Camargo e
propostas irrecusáveis de cafetões internacionais.
Está livre, agora e para sempre, da obrigação medonha de deitar os olhos
num livro seu.
Vivo, era um constrangimento só, ainda que quase esquecido e
empoleirado no décimo segundo andar de um prédio com nome de rio e
alcunha de flat.
Vivo, era a prova indubitável da possibilidade de vida inteligente às
margens do Potengi. Exemplo claro de uma dedicação que não buscava
nem o poder nem a glória nem o pavonear grotesco nos salões e
antessalas. Modelo de um cavalheirismo de bela figura suspenso no
tempo, como se a Câmara dos Lordes inglesa e a caatinga potiguar
fossem vizinhas de cerca.
Tudo, enfim, que não somos.
Oswaldo Lamartine era uma pedra no sapato desse estado, sempre
recordando com sua presença discreta e paradoxalmente exuberante que
não sabemos escrever, que não sabemos falar, que não sabemos ser
educados, que não sabemos tanger nem gado nem abelha nem rastrear
destinos nem manejar um punhal. Que não sabemos, principalmente, ler.
A morte de Oswaldo é página virada em livro não lido, abandonado de
propósito na estante mais alta, pra não cair na tentação da leitura, pra
esquecer, mesmo, de uma vez por todas, do que não sabemos e não
somos capazes de apreender. (CAVALCANTI, 2007).

Lamartine, em sua última entrevista, concedida a Sérgio Vilar, em agosto de 2006,
reitera a sua missão de registrar o que outros haviam esquecido. O repórter lhe diz: “O
senhor foi elogiado desde muito por Gilberto Freyre e José Lins do Rego.” Oswaldo
objeta: “Generosidade desse povo”. Em seguida, o repórter afirma: “Aqui no Estado, pelo
menos ninguém tem um volume de obras sobre o sertão como o senhor. Cascudo escreveu
sobre aspectos mais subjetivos”. E ele: “Apenas escrevi umas besteiras que os outros não
se lembraram de escrever. Foi só isso”. (VILAR, 2012).
Um ano após essa entrevista, o escritor morre. O repórter ainda impressionado com
a “simplicidade” dele, classificando aquela entrevista como a “mais gratificante” que já
fez, escreve um texto em sua homenagem no início de abril de 2007, publicado no jornal O
Poti. Ao ressaltar “as poucas dezenas de pessoas” presentes no enterro do escritor, o
jornalista parece lamentar o fato de o sepultamento não ter sido transformado em
espetáculo, porém no mesmo texto ele contrapõe que “o velório ou o enterro de Lamartine
foi ao seu jeito: simples, discreto, [...]”. Há uma tentativa do jornalista de comparar
Lamartine a Djalma Maranhão. Ressalto, no entanto, que o exílio de Djalma Maranhão no
Uruguai e o “abandono” de Oswaldo Lamartine em um flat, considerando-se “um lixo
hospitalar”, são resultados de trajetórias diferentes. A resistência de Lamartine de não
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finalizar seus dias numa Unidade de Terapia Intensiva,60 certamente, fez com que ele
decidisse pelo próprio suicídio. Permeado por ácida emoção, o texto intitulou-se “Da
ingratidão com Lamartine”:
Faz alguns dias Natal ficou mais pobre. Até se mostrou ingrata. A região
do Seridó fez “ouvido de mercador” quando soube da notícia. Só pode. É
inconcebível não ter caído uma lágrima de chuva quando o sertanista
Oswaldo Lamartine morreu. Se persistisse o sertão de seus livros, decerto
aquele cenário mítico estaria mais triste. Mas o sertão hoje é outro, amigo
leitor. E nem se deu conta do que perdemos. Um enterro de poucas
dezenas de pessoas comprova os dizeres de Cascudo: “Natal não
consagra nem desconsagra ninguém”. Mas também o contradiz, em parte.
O melhor do Brasil não é o brasileiro. Talvez alguns, como Lamartine.
São poucos os que merecem o elogio do professor.
Oswaldo Lamartine morreu de tristeza, de saudade de sua Acauã; de seu
sertão. Fez lembrar outro potiguar ilustre: Djalma Maranhão. Ambos
morreram exilados. O prefeito da campanha De pé no chão se aprende a
ler, morreu de saudades de Natal, exilado no Uruguai pela ditadura
militar. Lamartine atirou no peito de desgosto, de tristeza. Estava
praticamente abandonado em um flat. “Um lixo hospitalar”, como me
disse na última entrevista que concedeu. Até o imagino pronunciando
“flat”. Não, o sertanista estava fora de seu ninho. Um acauã a procura de
seu sertão.
Em um aspecto, os dois natalenses se distinguiram. Djalma Maranhão
teve um enterro à altura de sua importância. Milhares de pessoas
cercaram o Cemitério do Alecrim em uma das cerimônias fúnebres mais
populares da história de Natal. O velório ou o enterro de Lamartine foi ao
seu jeito: simples, discreto, longe da relevância que foi como intelectual,
escritor, etnólogo, sertanista, pesquisador; como homem simples. [...].
(VILAR, 2007).

Uma semana após a morte Lamartine, em 6 de abril de 2007, o poeta Nei Leandro
de Castro escreve sobre os seus primeiros encontros com Oswaldo Lamartine, na
turbulenta metrópole carioca. Ele ressalta a rigorosidade de Lamartine como pesquisador e
o prazer que era ler seus livros de “linguagem deliciosa”. Coloca-o ao lado de Luís da
Câmara Cascudo como um dos ícones da literatura do Rio Grande do Norte. A coragem de
Lamartine – longe do ruído mundano – para se ausentar da vida, finaliza o texto intitulado
“Oswaldo: presente”:
Conheci Oswaldo Lamartine no Rio de Janeiro, no início dos anos 70. O
seu apartamento no Flamengo era um pedaço do Seridó. Nos corredores e
nas salas havia sela, arreios, chocalhos, ferros, marcas do sertão
seridoense que o acompanharam por toda a sua vida. Outro detalhe que
me chamou a atenção na primeira visita foi o seu sotaque. Mesmo já
60

Vicente Serejo declarou a esta pesquisa o temor que Oswaldo Lamartine possuía de ser transferido para
uma UTI, conforme orientação médica.
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vivendo muitos anos fora de sua terra natal, Oswaldo mantinha um
sotaque sertanejo arretado. E a sua conversa, em que ele empregava
termos e expressões do Seridó, era totalmente sedutora. O escritor, alto
funcionário do Banco do Nordeste, parecia um caboclo, daqueles que
conversam de cócoras nos alpendres das casas de pau a pique, com uma
particularidade: o caboclo Oswaldo era erudito, inteligente que só a gota,
sabia narrar como poucos.
Numa das visitas, levei para Oswaldo meu livro “Universo e Vocabulário
do Grande Sertão” (Editora José Olympio, 1970). Ele gostou muito das
ilustrações de Poty Lazarotto e manifestou o desejo de conhecê-lo. Eu o
apresentei a Poty e o famoso desenhista curitibano, radicado no Rio, foi
mais um dos seduzidos pela simpatia e pela inteligência do nosso
intelectual sertanejo. Poty ilustrou a capa de “Uns Fesceninos” e os dois
se tornaram amigos fraternos.
Ao lado de Luís da Câmara Cascudo, Oswaldo Lamartine é um dos
ícones da nossa literatura. A obra de Cascudo, os leitores sabem, é mais
vasta, mais densa, percorreu temas mais abrangentes. Mas os dois têm
grandes afinidades: foram rigorosos e excelentes pesquisadores,
enriqueceram – pela inteligência e pela sensibilidade – os temas que
pesquisaram e, o que é muito importante, escreveram numa linguagem
deliciosa, o que torna a leitura de seus livros um prazer, muito
prazer. Câmara Cascudo e Oswaldo Lamartine passam informações numa
prosa leve, cheia de graça, com um certo toque poético, sem nenhum
ranço de teses e tratados acadêmicos. No monumento da etnografia que
tem o título de “Civilização e Cultura”, Cascudo exibe assim o resultado
de suas pesquisas sobre a pesca: “Platão notava faltarem à pesca o sentido
do heróico, a intenção valorosa, o exercício do destemor, a valentia em
estado potencial. (...) Platão desconhecia a pesca no mar alto e, pela
situação geográfica da Grécia rodeada de ilhas, a haliêutica teria processo
nas proximidades do litoral”. Oswaldo Lamartine não foi à Grécia de
Platão, mas quando fala dos açudes (“Sertões do Seridó”) ostenta a graça
e a maestria do seu estilo: “O sol do estio tostava e curtia a pele viva sem
o afago de uma nuvem. E era naquela hora de mormaço, quando
golpeavam a terra sem sombras, que faziam de cada gesto um acordar de
músculos vergonteados na pele lambuzada de suor e barro, que se
viravam em estatuária viva, se bolindo, bela e ignorada pelos artistas.”
O homem Oswaldo Lamartine era tão cheio de virtudes quanto o escritor.
Só agora, por uma terna inconfidência do padre João Medeiros, ficamos
sabendo que ele, há muitos anos, custeava quase todas as despesas de
uma igreja no Rio. Esse homem bom, corajoso, solidário, vivia
ultimamente envolto em dor e tristeza. Aos 87 anos, muito doente,
sentindo-se abandonado, colocou um ponto final nos seus sofrimentos.
(CASTRO, 2007, p. 2)

Aproximando-se dos 90 anos de idade, Lamartine se possuía.61 Estava na
vanguarda da morte – a pressão do passado aumentava, a possibilidade do futuro diminuía.
(MORIN, 1988). Ele não estava mais interessado em saber sobre o que o mundo falava a
seu respeito, o seu interesse era como ele falava a si mesmo. Ao decidir se matar,
Lamartine reconhece o declínio que se acentuava e o tornava inútil para os outros e,
61

“A maior coisa do mundo é saber ser de si mesmo.” (MONTAIGNE, 2010, p. 170).
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principalmente, para si mesmo. Antes de se tornar um “lixo hospitalar”,62 ele escolhe,
corajosamente, seu caminho.63 Triunfante e absoluto, Oswaldo Lamartine ratifica com o
seu suicídio o que disse Blanchot (1987, p. 100):
Aquele que se mata diz: recuso-me ao mundo, não agirei mais. E o
mesmo quer, entretanto, fazer da morte um ato, quer agir suprema e
absolutamente. Esse otimismo inconsequente que irradia através da morte
voluntária, essa segurança de poder sempre triunfar, e, última instância,
dispondo soberanamente do não-ser, sendo o criador do seu próprio nãoser, e, no seio da queda, de poder erguer-se ainda cima de si mesmo, essa
certeza afirma no suicídio o que o suicídio pretende negar.

No mesmo dia em que Nei Leandro de Castro publicou o artigo em homenagem a
Lamartine, Woden Madruga, jornalista que desde a segunda metade do século 20 divulga e
incentiva a literatura feita no Rio Grande do Norte, iniciou sua coluna diária na Tribuna do
Norte publicando o poema intitulado “Oswaldo”, de autoria de Demétrio Diniz: “ [...] o
poeta Demétrio, hoje sereno guardião dos fícus centenários da Praça Gentil Ferreira em
cujas largas sombras se agasalham nos fins de tardes desprevenidas moçoilas suburbanas,
fez um poema para Oswaldo Lamartine”. (MADRUGA, 2007, p. 2).
O poema de Demétrio Diniz publicado por Madruga logo após o seu texto
introdutório confirma as afirmações que Lamartine fez em sua última entrevista: “Sertão
não existe mais [...]. É um mundo que se foi [...]”.64
OSWALDO
Muito antes da bala no peito
morreu Oswaldo.
quando se despediu dos arreios e alpendres de Acauã
quando se enfurnou num “flat”
e toda a paisagem do sertão se resumiu
a um transplantado e melancólico umbuzeiro na varanda.
– Vai, Oswaldo, corre o sertão
Antes que o rádio, o telégrafo e as estradas acabem com ele.
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Fragmento da última entrevista que Lamartine concedeu: “A visita é feita de surpresa, numa quarta-feira à
tarde, no flat onde mora só há oito meses, em Petrópolis. Iniciava-se o segundo tempo do jogo de futebol da
seleção brasileira contra a Noruega. A enfermeira que o acompanha diariamente, durante as manhãs e tardes
aponta o quarto onde está o escritor. Nem bem aponta, Oswaldo grita um ‘pode entrar’ contido. É que há três
anos foi operado e hoje sofre dificuldades de deglutição e de fala. Os pigarros são constantes. O escritor
vestia roupas leves. Após um aperto de mão firme que contraria o aparente corpo magro e debilitado em
função da doença, ele se desculpa por receber o repórter daquela maneira: ‘um lixo hospitalar’.[...]”.
(VILAR, 2012).
63
“Que cada um escolha o caminho que escolheu para si.” (PROPÉRCIO apud MONTAIGNE, 2010, p.
171).
64
Depoimento a Vilar (2012).
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Oswaldo foi e nos deu a mais triste das notícias
maior que a sua morte
mais dolorosa que a bala no peito:
o céu agora é um deserto sem aves.
Onde o bando de periquitos, afestuando à tardinha os pés de fícus?
O beija-flor, parado no ar, como um motor voador, sobre a flor?
Os passarinhos comuns, de pena cinza, que amanheciam com frio
[nos buracos de calçada?
E a juriti, as bruguesas, e a própria acauã, tida como de mau agouro?
De quando é grande o homem, surge a lenda:
Logo de que as apanhou com visco num pé de oiticica
E saiu céu afora, angustiado
Carregando aves e árvore, para replantar um outro sertão.
(DINIZ, 2007, p. 2)

Esse mesmo poema será reescrito por Diniz e publicado sob o título de “Mais belo”
no livro Ferrovia, lançado em 23 de novembro de 2007, oito meses após a morte de
Lamartine. Na nova versão, são feitas pequenas alterações, mas significativas: o poeta
insere o verso “Morreu com Natércia”65 logo após o verso “Morreu Oswaldo”; retira os
três versos após a expressão “sobre a flor” e insere o verso “Garças e marrecos num céu de
açude?”; substitui algumas expressões, como por exemplo: “motor voador” por
“helicóptero”; “pé de oiticica” por “trapiazeiro”. O penúltimo verso “E saiu céu afora,
angustiado” é substituído por “e saiu sem destino”. Na primeira versão, o poeta escreve
que Lamartine replantará um ainda indefinido sertão, “um outro sertão”. Na versão final,
publicada em Ferrovia, Diniz define que Lamartine replantará de modo “mais belo” o
mesmo sertão que o escritor construiu e carregou dentro de si durante toda sua vida. Nas
duas versões, a sintonia com a visão saudosista de Oswaldo Lamartine é realçada. Cada
verso, em especial a evocação “– Vai, Oswaldo, corre o sertão/ antes que o rádio, o
telégrafo e as estradas acabem com ele”, parece ter sido retirado da reportagem “O grande
sertão de Oswaldo Lamartine”, feita por Negreiros nos anos 1960. Contudo, ressalto,
Lamartine não é meramente saudosista, sua preocupação não é com “o progresso”, mas
com a destruição da tradição:
Afirma que estão fazendo operação plástica-mutilante do sertão
descaracterizando-o (por causa do caminhão, rádio de pilha e televisão), e
aceita que é preciso progredir – está certo –, mas sem destruir a tradição,
o acervo de hábitos do sertão. Oswaldo define: – O sertão é um estado de
graça. E uma das maneiras de se alcançar o céu. Talvez devido a
comunhão a com natureza. Talvez porque a gente sofre dessa natureza.
Talvez porque minha história individual teve começo ali. Talvez porque a
pecuária nos irmana com terra-homem-bicho mais que o massapé gordo
65

O poeta se refere à escritora Natércia Campos, morta em 2004, conforme já foi dito nesta pesquisa.
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da cana de açúcar. Mas não se deve descaracterizar as coisas do sertão.
Escocês usa saiote, toca fagote e não se encabula. Vi a Banda da Rainha
da Inglaterra no Maracanã – lugar onde se dá vaia até no silêncio
(segundo Nelson Rodrigues) e ninguém ousou assobiar. Ninguém riu dos
saiotes. Aqui, não. Entendemos que progredir é orar em altar de matéria
plástica. (NEGREIROS, 2001, p. 242).

A segunda versão do poema, publicada no livro Ferrovia é a seguinte:
Mais belo
Em memória ao sertanista Oswaldo Lamartine
Muito antes da bala no peito
morreu Oswaldo.
Morreu com Natércia
quando se despediu dos arreios e alpendres de Acauã
quando se enfurnou num flat
e toda a paisagem do sertão se resumiu
a um transplantado e melancólico umbuzeiro na varanda.
– Vai, Oswaldo, corre o sertão
Antes que o rádio, o telégrafo e as estradas acabem com ele.
Oswaldo foi e nos deu uma triste notícia
mais grave que a sua morte
mais dolorosa que a bala no peito:
o céu agora é um deserto sem aves.
(Onde o bando de periquitos, afestoando à tardinha os pés de fícus?
O beija-flor parado no ar, como helicóptero, sobre a flor?
Garças e marrecos num céu de açude?)
De quando é grande o homem, surge a lenda:
logo de que as apanhou com visco num trapiazeiro
e saiu sem destino
carregando aves e árvore
para replantar, mais belo, o sertão.
(DINIZ, 2007a, p. 47-48)

O flat66 ao qual o poeta se refere foi construído sobre o mesmo terreno onde durante
décadas esteve erguida a casa pertencente à família potiguar Ferreira de Souza (FIG. 14).
Era uma casa que chamava a atenção pela beleza e pela localização, pois ficava em um
lugar onde podia ser vista por todos os transeuntes. A construção, também conhecida como
“Solar Ferreira de Souza”, situava-se na esquina da Rua Potengi com a Avenida Prudente
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Flat [ingl.] s.m.(o) 1. Imóvel residencial, geralmente apartamento, com serviços de hotel; apart-hotel. [...];
apart-hotel ou flat é um produto imobiliário, ou seja, um apartamento com sala, quarto, cozinha e banheiro
que funciona em prédio com prestação de serviços de governança, recepção, garagens residenciais, zeladoria,
hall social e salões de festas; [...]. (SACCONI, 2010, p. 961).
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de Morais, no bairro de Petrópolis. Ao ser demolida, levou nos escombros originados de
suas paredes e telhados uma parte da história e da memória de Natal. O que se ergue em
seu lugar é um alto edifício, com minúsculos apartamentos, onde quase sempre mora uma
só pessoa, ou seja, quase o antônimo do que havia antes, uma casa com amplos espaços,
onde conviviam várias pessoas da mesma família. A casa da família Ferreira de Souza
representa uma tradição a ser esquecida, por isso sua demolição e quase nenhum vestígio
de que algum dia existiu, exceto na memória de alguns membros da família e de poucos
habitantes da cidade.

FIGURA 14 - A casa da família Ferreira de Souza, no bairro de Petrópolis, em Natal
Fonte: http://blogdobg.com.br/tag/antiga.=
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FIGURA 15 - O Potengi Flat, na rua Potengi, 521, no bairro de Petrópolis
Fonte: http://www.letsbookhotel.com/pt/brazil/natal/hotel/tulip-inn-potengi.aspx.

O Potengi Flat (FIG. 15), com suas janelas envidraçadas e seus moradores
temporários, representa a ruptura com o que estava estabelecido naquela casa: a família, a
permanência, o que é estável, durável, que continua a existir sem mudanças essenciais. Foi
nesse lugar, onde o contemporâneo se sobressai sobre a tradição, onde o antigo perde
espaço para o moderno que Oswaldo Lamartine de Faria, ironicamente, escolheu para
morar nos últimos anos de sua vida. Talvez, com a saúde muito fragilizada, ele tenha se
decidido pela praticidade de morar em um lugar que oferece prestação de serviços de
governança, recepção, garagens residenciais, zeladoria, etc. Contudo, morar em um
edifício nunca foi algo estranho a Oswaldo Lamartine, pois durante 40 anos residiu em
apartamento no Rio de Janeiro, carregando consigo objetos do universo sertanejo,
conforme ele disse na extensa entrevista “O grande sertão de Oswaldo Lamartine”: “No
apertado, onde moro, tenho música sertaneja, muitos dos seus objetos e até um pé de
xique-xique que, no Rio de Janeiro, como eu, perdeu os espinhos”. (LAMARTINE DE
FARIA, 2001a, p. 245).
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Em 25 de novembro de 2013, estive no bairro do Flamengo, na rua Marquês de
Abrantes, número 118, no edifício Workington (FIG. 16). Minha intenção era sentir um
pouco do cotidiano de Oswaldo na metrópole. É uma rua com vários prédios semelhantes
ao Workington. Todos com a arquitetura de linhas retas, predominante nos anos 1970. A
portaria do prédio onde morou Lamartine é toda rodeada por grossas grades, com uma
câmera eletrônica a gravar quem se aproxime do lugar (FIG. 17). A rua é bastante
movimentada, pessoas, carros e ônibus passam ininterruptamente. Quase diante do edifício
Workington, há uma faixa de pedestre e um semáforo, atrás do edifício fica a estação de
metrô do Flamengo, onde diariamente milhares de pessoas entram e saem. A Estação
Flamengo, inaugurada em 1981 com o nome de Morro Azul, pode ser acessada pelas ruas
Marquês de Abrantes ou pela Avenida Paulo VI. É uma das estações para transferência
entre as Linhas 1 e 2. Enfim, um lugar onde o silêncio inexiste. Foi nesse lugar – tão
diferente e tão distante do sertão – que Oswaldo viveu vários anos de sua vida.

FIGURA 16 - O edifício Workington, na rua Marquês de Abrantes, Rio de Janeiro
Fonte: Acervo da autora.

56

FIGURA 17 - A portaria do Workington, rodeada por grades
Fonte: Acervo da autora.

Nos anos 1990, Oswaldo Lamartine não está mais morando na rua Marquês de
Abrantes, mas permanecerá no mesmo bairro, o Flamengo. Muda-se para a rua Barão de
Icaraí, para o nono andar do número 33. Um apartamento de menos de 80 metros
quadrados, onde, definitivamente, sentia-se “enclausurado”, conforme relata Veríssimo de
Melo no livro Cartas e Cartões de Oswaldo Lamartine:
Quando Vicente Serejo o visitou, ano passado, no seu apartamento à rua
Barão de Icaraí, no Flamengo, Rio, Oswaldo queixou-se do pouco espaço
que dispõe para seus livros o objetos de arte, enclausurado que está no 9º
andar de um arranha-céu:
“– Hoje vivo em 70 metros quadrados, mas vivi em onze mil hectares
onde a terra ia esbarrar nas paredes do céu.” (MELO, 1995, p. 24).
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FIGURA 18 - Barão de Icaraí, 33, última morada de Lamartine no Rio de Janeiro
Fonte: http://www.wrobel.com.br/

As casas na vida de Oswaldo Lamartine integraram suas lembranças, elas o
mantiveram “através das tempestades do céu e das tempestades da vida”. (BACHELARD,
s/d, p. 23). Em quase todas elas, a Morte se fez presente. A partir da casa da rua Trairi, no
bairro do Tirol, onde ele morava quando ocorreu o incidente que matou o amigo
Ferdinando Dantas, Lamartine habitará espaços onde a perda é uma constante: ainda na
infância, na casa da Fazenda Ingá, perderá seu irmão Octávio, assassinado barbaramente;
no apartamento na Barão de Icaraí, no Rio de Janeiro, presenciará a morte de Ludy, sua
segunda esposa, após anos de convivência; na Fazenda Acauã, lugar onde irá morar após a
morte de Ludy, cenário do seu romance com Natércia Campos, receberá a notícia da morte
da escritora, ocorrida na cidade de Fortaleza; e no apartamento do Potengi Flat, sua última
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morada, atirará contra o próprio peito, surpreendendo a todos com o seu suicídio. Em cada
uma dessas casas, Lamartine encontrará seu verdadeiro cosmos,67 e vivenciará em variadas
fases de sua existência o ensinamento de Rilke (1987, p. 277) que tem a morte como o
núcleo da vida: “Viver nunca é mais do que viver a morte”.

67

“Pois a casa é nosso canto do mundo. Ela é, como se diz frequentemente, nosso primeiro universo. É um
verdadeiro cosmos. Um cosmos em toda a acepção do termo.” (BACHELARD, s/d, p. 22).
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2 AREIA SOB OS PÉS DA ALMA
O historiador Câmara Cascudo certa vez ratificou a importância da ligação de um
ser humano com o lugar onde nasce: “[...] eu acredito aos oitenta anos, que quem não tiver
debaixo dos pés da alma, a areia de sua terra, não resiste aos atritos da sua viagem na vida,
acaba incolor, inodoro e insípido, parecido com todos”.68
Isso, definitivamente, não ocorreu com Oswaldo Lamartine. Sempre que ele mais se
distanciava geograficamente de sua terra, mais ela o permeava emocionalmente. No Rio de
Janeiro, onde viveu décadas de sua longa vida, o Seridó, no interior do Rio Grande do
Norte, permanecia a bússola que o guiava e fazia com que ele escrevesse livros definitivos
sobre a cultura e costumes do homem daquele sertão. A escritora Natércia Campos lhe
perguntou no livro Em alpendres d’Acauã: “Por que tanto Seridó nos seus escritos?”. Ele
lhe respondeu com a certeza de que o sertão ia além da geografia física:
Os meus rastros são os meus livros. É que o sertão é mais que uma região
fisiográfica. Além da terra, das plantas, dos bichos e do bicho-homem –
tem o seu viver, os seus cheiros, cores e ruídos. O cheiro da água que nos
desertos também cheira. O da terra molhada, do curral, da lenha
queimada e de cada flor. O belo-horrível-cinzento dos chãos esturricados,
o “arrepio-verde” da babugem, a explosão em ouro das craibreiras em
flor. Os ruídos dos ventos, das goteiras, do armador das redes, o balido
das ovelhas, o canto do galo, o estalo do chicote dos matutos, o ganido
dos cachorros em noite de lua, os tetéus, o dueto das casacas de couro, os
gritos do socó a martelar silêncios, os aboios, o bater dos chocalhos, o
mugido do gado e tantos outros que ferem nas ouças da saudade.
(LAMARTINE DE FARIA, 2001, p. 10).

Para escrever seus livros, o escritor ouviu, “no embalo das redes no alpendre”,69 as
conversas entre os mais velhos – parentes e amigos do seu pai – sobre as raízes e costumes
do sertão. Cinco mestres de ofício ensinaram a Oswaldo tudo do sertão, como selar, fazer
barragens, caçar abelhas, pescar em açudes e rastrear:
Tive 5 grandes mestres de ofício: Pedro Ourives, o seleiro; Zé Lourenço,
o fazedor de barragens; Chico Julião, o caçador de abelhas; Bonato
Liberato Dantas, o pescador e Olintho Ignacio; o rastejador e vaqueiromaior das ribeiras de Camaragibe. Foi aprendizado vasto desde o aboio
aos preceitos e o apascentar rebanhos.
68

Roteiro do programa Depoimento TV Cultura – Cascudo, da Secretaria de Cultura, Ciência e Tecnologia
do Governo do Estado de São Paulo, produzido em 1978.
69
As revelações deste parágrafo constam como depoimento de Oswaldo Lamartine no livro Em Alpendres
d’Acauã.
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[...] Daí surgiu o tempo de guardar as águas apreendidas daqueles dias
para o amanhã de outros dias... assim barragens são feitas, assim surgiram
meus apontamentos, notas e livros. (LAMARTINE DE FARIA, 2001, p.
9).

O primeiro livro, publicado em 1950, intitulou-se Notas sobre a pescaria de açudes
do Seridó. Mais de uma década depois, em 1961, Oswaldo publicou também no Rio de
Janeiro, A Caça nos Sertões do Seridó. Sobre a gênese desse livro, o escritor contou muitos
anos depois:
O culpado foi Helio Galvão.70 Parece que foi em 1959. Eu morava no Rio
e ele me pediu para acompanhar a impressão de O Mutirão no Nordeste
junto ao Serviço de Informação Agrícola do Ministério da Agricultura. Lá
conheci Xavier Placer que me convidou para participar da coleção
Documentário da Vida Rural. (A série era ilustrada por Percy Lau71 de
quem me tornei amigo). Aí, refiz uma pesquisa anterior e me afoitei com
A Caça nos Sertões do Seridó [...].
Quando moço – já faz é tempo – também gostei de caçar. Matei bichos de
pelo e de pena e ainda hoje me penitencio protegendo bichos de pelo e de
pena. Mas, de tudo: armadilhas, armas, cachorros, perseguição e espera,
nada me fascinou tanto como a “ciência” dos rastejadores. Eu mesmo não
sou capaz de rastejar um Caterpillar de esteira em massapé molhado.
Mas, digo com soberba e tudo, vi com esses dois olhos que a terra não vai
comer porque são operados. Vi, dizia, o vaqueiro Olintho Ignácio (18921946), nas eras de 40, na Fazenda Lagoa Nova, se acocorar na beira dum
caminho e dizer – ... passou fulana, um menino, beltrana... É que a gente
daqui tanto faz eu espiar a cara como o rastro. [...]. (LAMARTINE DE
FARIA, 2001, p. 11-12).

Nos anos 1960, Oswaldo Lamartine publicou mais cinco livros: em 1961, A.B.C. da
Pescaria de Açudes no Seridó; em 1964, Algumas Abelhas dos Sertões do Seridó, tendo
como coautor Hipérydes Lamartine; em 1965, Conservação de Alimentos nos Sertões do
Seridó; em 1966, Vocabulário do Criatório Norte-Rio-Grandense, em coautoria com
70

Amigo íntimo de Oswaldo Lamartine, com quem se correspondeu. É autor, entre outros livros, de Cartas
da Praia. Foi biografado pela professora Gilmara Benevides no livro Helio Galvão: o saber como herança
(2007). Seu nome está incluso na antologia da literatura do Rio Grande do Norte, organizada pelas
professoras Constância Duarte e Diva Cunha: “Sua produção bibliográfica compreende estudos relativos a
diversas áreas, como o Direito, o Folclore, a Genealogia, a Antropologia Cultural e a Literatura. Considerado
um pesquisador sério, exigente e tenaz, Helio Galvão legou ao Estado não só uma obra significativa e
variada, como também uma das mais completas bibliotecas, que foi transformada pela família, após sua
morte, na Fundação Cultural Helio Galvão”. (DUARTE, MACÊDO, 2001, p. 341).
71
Sobre Percy Lau, Oswaldo declarou no livro Em Alpendres d’Acauã: “Cortou imbigo no Peru e veio para o
Brasil menino – primeiro Recife, depois Rio. Muito do nosso mundo que desenhava era de oitiva – como
quem toca de ouvido. No Conselho Nacional de Geografia, onde era desenhista, ilustrava Tipos e Aspectos
do Brasil. Aqui acolá, em cenas nordestinas, eu chamava sua atenção para detalhes – uma correia de
apragatas, burranhas de uma sela, feitio de um fifó – miudezas que davam mais autenticidade documental à
gravura. Ele gostava pois dizia que muitas vezes tinha de se valer de fotografias para fixar época e local.”.
(LAMARTINE DE FARIA, 2001, p. 79).
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Guilherme de Azevedo; e, em 1969, Encouramento e arreios do vaqueiro no Seridó. Nesse
último, Oswaldo desenhou objetos e vestes feitos de couro, todos essenciais ao vaqueiro
(FIG. 19). São mais de vinte desenhos com primorosos detalhes explicitando, entre outras
coisas, qual couro e qual costura eram utilizados. Sobre o processo de elaboração desses
desenhos, o escritor declarou:
Nele lembrei um ligeiro histórico sobre a introdução do gado bovino em
nossos sertões para detalhar o artesanato dos arreios e encouramento.
Acompanhei o seleiro Pedro Américo de Oliveira (1878-1964) e o seu
filho Francisco Lins (1916-1990) remontar uma nossa sela roladeira e
grosar couros, cortar e costurar cada peça de um encouramento e arreios
do vaqueiro do Seridó. Era gente parente da gente e que vivia sob as
mesmas telhas que eu vivia. Procurei ilustrar todo esse fazer com meus
rabiscos, anotando o nome de cada peça e material por eles usados.
É fascinante saber que as esporas de rosetas graúdas de arrasto, também
conhecidas por chilenas, “importaram” essa última designação da bacia
do Prata através dos veteranos da Guerra do Paraguai (1865-1870). E que
o nosso dizer “espora-quebrada” para designar pessoa sem valia – é
sobrevivência ainda da cavalaria do século XII – ignorada pelos
dicionários. (LAMARTINE DE FARIA, 2001, p. 80-81).

FIGURA 19 - Desenhos de Oswaldo Lamartine
Fonte: LAMARTINE DE FARIA, 1969, p. s/n.
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FIGURA 20 - Desenho de Dorian Gray Caldas
Fonte: LAMARTINE DE FARIA, 1969, capa.

A capa (FIG. 20), nas cores azul e vermelha, é de autoria de Dorian Gray Caldas.
Observa-se que o rosto do vaqueiro no desenho de Dorian lembra o rosto comprido e
magro de Lamartine. A senha para a leitura do livro está na emblemática epígrafe de
autoria de Luís da Câmara Cascudo: “O arame deu ao vaqueiro, pela primeira vez, a
impressão dominadora da posse alheia, a imagem do limite”. (CASCUDO, 1969, p. 3).
Inspirado por essa quase epifania de Cascudo, Oswaldo iniciou seu livro no mesmo tom:
No comêço, o cavalo era caçado para se comer, como qualquer outro
bicho. E era caça apreciada, carnuda, graúda, arisca e ligeira que
costumava viver aos magotes pastando nas chãs mais descampadas. Dêle
se comia a carne e até o tutano dos ossos. Depois – quem sabe – é que
cuidaram de aproveitar o couro, os ossos e até mesmo os cabelos da crina
e do rabo para trançar cordas.

63
Quando o bicho homem esbrabejou o cavalo selvagem e nele escanchouse para as suas andanças de paz e de guerra, é de se imaginar que cedo
teve necessidade de um fôrro para amaciar a sentada e lhe dar mais
equilíbrio e segurança. (LAMARTINE DE FARIA, 1969, p. 11).

Na década de 1970, Oswaldo Lamartine publicou três livros: Uns fesceninos, 1970;
Silo-Família no Seridó, 1970; e Açudes dos Sertões do Seridó, 1978. A década de 1980 é o
período mais fértil de publicação para ele. São sete títulos publicados: Sertões do Seridó
(reedição de alguns estudos, incluindo Açudes dos Sertões do Seridó – o primeiro do
volume), em 1980; E adonde era sombra se fez sol. E adonde era solo se fez chão –
separata da Revista Tempo Universitário, também em 1980; Algumas peças líticas do
Museu Municipal de Mossoró, em 1982; Ferros de Ribeiras do Rio Grande do Norte, em
1984; Pseudônimos & Iniciais Potiguares, coautoria com Raimundo Nonato da Silva, em
1985; Seridó – Séc. XIX (Fazendas & livros), coautoria com o padre João Medeiros Filho,
1987; e Apontamentos sobre a Faca de Ponta, em 1988.
No prólogo de Seridó – Séc. XIX (Fazendas & livros), livro que respondeu a
pergunta que o escritor sempre fez a si mesmo: “Que livros existiam nas fazendas
seridoenses do século passado?” (LAMARTINE DE FARIA, 1987, p. XI), após citar a
primeira escola de latim em Caicó, projeto do padre Francisco de Brito Guerra (17771845), representante do Rio Grande do Norte no Parlamento Nacional, Oswaldo Lamartine
comentou as tentativas que fez para desvendar o estrangeirismo do seu nome:
Tempos depois veio a tradicional escola de latinidade do Pe. Ignacio de
Souza Rolim (Cajazeiras, Pb). Ali estudou meu avô paterno, Clementino
Monteiro de Faria (1842-1922), onde foi colega do Pe. Cícero Romão
Batista. E parece que por ali também foi a porta de entrada para certa
cultura de almanaque que levou a pia batismal da ribeira de Serra Negra,
os Lacordaire, Descartes, Vergniaud, Lamartine, Lafayete, Morton,
Vauban, Danton, Perbois, Flamarion, Foch e Rochambeau – alguns até
vaqueiros de engrolados nomes. Desse francesismo, da outra banda do
mar, já dizia Eça: “... ainda com sapatinhos de croché, eu comecei a
respirar a França. Em torno de mim só havia a França.”
Mas ali também estudaram sertanejos de ribeiras outras que continuaram
a batizar seus meninos com os velhos nomes dos santos do breviário.
Assim, não posso atribuir o vezo a perdidos livros libertários, sobejos da
revolução francesa, ou escritos da inquietação dos movimentos que nos
apartaram de Portugal. Primeiro porque as academias e sociedades
secretas daqueles tempos eram frieiras passageiras que comichavam nas
capitais. E segundo, porque o ideário da revolução francesa parece ter se
espalhado mais pela conversa do que pela leitura. [...] de cambulhada
com os franceses, vieram os de outras terras: Newton, Wellington,
Scipião, Stoessel, Garibaldi, Derossi, Nelson, Edson, Romeu e tantos
outros. Quem sabe de algum dicionário de personagens célebres
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estraviado [sic] por aqueles mundos? De princípio pensei uma literatura
de almanaque. Mas o ALMANAK LAEMMERT (+ 1845-1920) que
consultei para os anos de 1873 e 74 – o Garnier também (1903-1914) –
nada continha dessa matéria. O BERTRAND já é da entrada do século.
Não tive acesso ao da Cidade da Bahia (1812) nem ao da Villa de Santo
Antonio do Recife (1824).
Permaneço, assim, sem saber explicar o Lamartine do meu nome nem o
estrangeirismo dos outros... (LAMARTINE DE FARIA, 1987, p. XIIXIV).

Após o seu retorno a Natal, publicou em 1997, numa edição revista e aumentada,
Vocabulário do Criatório Norte-Rio-Grandense; e em 1998, Alguns Escriptos da
agricultura no Império do Brasil. Sobre a reedição de Vocabulário do Criatório NorteRio-Grandense, Lamartine, com a sua forma peculiar de escrever, esclareceu nas páginas
pré-textuais do livro:
A primeira edição desse vocabulário, em que o agrônomo Guilherme de
Azevedo (1925-1985) e eu fizemos esteira um para o outro campeando
palavras, desde as quebradas das serras que aceiram o Rio Grande do
Norte às areias lavadas das pancadas do mar, foi editado pelo Serviço de
Informação Agrícola do Ministério da Agricultura, nos idos de 1966.
Amuado pelas muito escapulidas, voltei a rastejá-las nos papéis alheios,
nos escondidos da memória do sertão de nunca-mais e no prosear dos
vaqueiros. Daí quase mil novos verbetes ou abonações emendados e
acrescentados, conforme informações mais certas que agora tive.
Foi o que consegui vaquejar e encurralar nesses anos de ciganismo. Sei
que outras ficaram desgarradas por este mundão de meu Deus. Mas já
desapeei e desencilhei o cavalo. E, daqui pra frente, quem vier atrás que
feche a porteira... (LAMARTINE DE FARIA, 1997, p. 11).

Sozinho na Fazenda Acauã, Oswaldo Lamartine entrou no novo século 21.
Publicou no ano seguinte, 2001, o livro Notas de Carregação. Nesse mesmo ano, no dia 14
de novembro, às vésperas de completar 82 anos de idade, comemorando quarenta anos de
vida literária, tomou posse na Academia Norte-Rio-Grandense de Letras (ANRL),72 na
Cadeira número 12, que tem como patrono o jurista Amaro Cavalcanti. Essa cadeira foi
ocupada inicialmente por seu pai Juvenal Lamartine de Faria e depois pelo folclorista
Veríssimo de Melo.

72

No ano de 1987, por iniciativa do poeta Diógenes da Cunha Lima, naquela época já presidente da
Academia Norte-Rio-Grandense de Letras, Oswaldo Lamartine foi agraciado com a medalha cinquentenária
da instituição: “A notícia da homenagem foi um deus-nos-acuda para ele. Afinal, compareceu barbudo à
solenidade, tendo proferido o discurso que Woden Madruga publicou na sua coluna da TRIBUNA DO
NORTE, no dia 17-01-1987”. (MELO, 1995, p. 29).
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O discurso feito por Oswaldo Lamartine para a sua posse na ANRL e o discurso de
saudação da posse, de autoria do também acadêmico Vicente Serejo, compõem o livro O
sertão de nunca mais, publicado em 2002, dedicado à escritora Natércia Campos.
Oswaldo iniciou seu discurso justificando sua resistência em tomar posse naquela
instituição (FIG. 21). A foto, no início do livro, mostra um homem magro, ereto, vital,
elegantemente vestido com um terno escuro com finas listras brancas, segurando nas mãos
firmes as poucas páginas com a escrita do seu discurso:

FIGURA 21 - Oswaldo Lamartine lendo seu discurso de posse na Academia
Norte-Rio-Grandense de Letras
Fonte: LAMARTINE DE FARIA, 2002, p. 12.

Senhor Presidente
Minhas Senhoras e Meus Senhores
Entendam. Todo esse meu remancho de chegar para esta Casa, nada tem
de menoscabo. Espichados foram os caminhos. Mas aqui estou. Não vim
arrastado como um voluntário-de-corda da Guerra do Paraguai.
Simplesmente sou um encabulado que se perturba em ajuntamento de
gente, clarear de luzes, adereços, pompas e louvações.
Não é cavilação nem astúcia, acreditem. E isso não é de hoje. Em 1940,
quando terminei meus estudos na Escola Superior de Agricultura de
Lavras, em Minas, não teve quem me fizesse figurar no quadro de
formatura. Disse não ao diretor, à comissão de festividades e aos colegas.
Creio que sou o único ausente naqueles quadros de toda a história da
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Escola. Quadros de retratos retocados com dísticos pomposos. Tinha um
que dizia: “O solo é a Pátria – cultivá-lo é engrandecê-la...” Entendam e,
se possível, relevem... (LAMARTINE DE FARIA, 2002, p. 13).

Após essa sincera justificativa, Oswaldo conduziu o seu conciso e peculiar texto
conforme as solicitações do ritual da Academia. Falou em dois sintéticos parágrafos sobre
Câmara Cascudo, o “tio-velho”, como o chamava: “[...] E em todos esses chãos – nuvens
ou lajedos – ele deixou o rastro. Foi cumeeira de todos nós”. (LAMARTINE DE FARIA,
2002, p. 14). Em seguida, em um parágrafo que demonstrou mais uma vez sua tendência a
não escrever prolixamente, disse sobre Amaro Cavalcanti: “É o patrono dessa cadeira
onde, atrevidamente estou me abancando, um sertanejo pobre que, em meados do século
XIX, nas ribeiras do Seridó, declinava latim. [...] Acudia pelo nome de Amaro Cavalcanti
e era irmão do nosso santo Pe. João Maria. Na orografia intelectual do Rio Grande do
Norte tinha a altitude de um Cabugi”. (LAMARTINE DE FARIA, 2002, p. 14). Sobre o
seu pai, Juvenal Lamartine, o primeiro a ocupar a Cadeira Número 12, pronunciou
emocionado:
Muito depois, das ribeiras do Espinharas, veio o homem que escolheu
Amaro Cavalcanti como patrono. Foi ele magistrado, fazendeiro e
político.
A vida muito lhe deu e muito lhe tirou. Deputado, vice-presidente,
senador e presidente do estado – era assim que se chamava – governou 2
anos e 8 meses. Deposto e exilado em 30. A política cobrou dele o dízimo
da vida do filho que mais queria. O glaucoma o cegou dos olhos, mas não
o imobilizou. Valia-se apenas da memória para ditar estropiados textos.
Confessava-se um cego canhestro, mas a despeito disso, madrugava
banhado e de barba feita sem ajuda de ninguém. Continuou suas idas à
fazenda, algumas vezes até “arrumado” na nacele de um teco-teco.
Lá, sol fora, um copo de leite no curral, café gordo, cavalgava sua velha
burra-de-sela seguindo um cavaleiro-guia. Revia cada frente de trabalho
até o sol-a-pino do almoço. Após a sesta, retomava os caminhos. À
noitinha, depois da ceia de coalhada, o prosear de redes no alpendre até o
cabecear de sono.
Era assim ele – Juvenal Lamartine de Faria – sucessor desta cadeira de
número 12. Era um cego que via – disse Lacerda. Era o meu pai.
(LAMARTINE DE FARIA, 2002, p. 15).

Finalizando o seu discurso de posse, Oswaldo falou sobre o sucessor de seu pai na
cadeira número 12, o folclorista Veríssimo de Melo.73 São onze curtíssimos parágrafos,
73

Na introdução de Cartas e Cartões de Oswaldo Lamartine, Veríssimo de Melo anunciava as futuras
pesquisas que seriam feitas sobre o amigo: “Estamos escrevendo para o futuro. Trata-se de contribuição
nossa ao conhecimento da figura humana e do intelectual Oswaldo Lamartine de Faria – quer ele queira quer
não, será amanhã motivo de indagações, pesquisas e estudos”. E continua: “Afinal, Oswaldo nos deixa obra
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alguns de apenas duas linhas, em que a vida e a obra de Veríssimo são lembradas com
respeito e carinho:
Contagiado cedo com o mestre Cascudo no espiar as coisas do povo, em
1948 publicou Advinhas. Depois Acalantos, Superstições, Parlendas e
Adagiário. Luz de Mãe Luiza no folclore infantil, devolvendo para todos
nós – como no verso de Bandeira – as mais puras alegrias da nossa
infância. Daí foi um nunca mais parar, tendo como referência maior o
Folclore Infantil em 1981, reeditado em 1985 pela Itatiaia. Este livro é
hoje volume indispensável nas estantes didáticas escolares.
Buliçoso, aqui-acolá passarinhava os caminhos do folclore e entesourava
para chãos de história, filosofia, poesia e prosa. Daí, contados nos dedos
por ele mesmo, arrolou 116 títulos publicados.
[...]
Veríssimo Pinheiro de Melo – era o seu nome de batistério. Mas para os
amigos e o povo que o conhecia e estimava, tinha um nome de
passarinho: Vivi. (LAMARTINE DE FARIA, 2002, p. 16-17).

O escritor e acadêmico Vicente Serejo iniciou seu discurso de saudação a Oswaldo
revelando-se “pleno de orgulho e cheio de medo” por sua tarefa de retratar com poucos
traços e em poucos minutos “o maior estilista da etnografia brasileira”. Visivelmente
inspirado na feição elaborada por Euclides da Cunha em Os Sertões, Serejo dividiu o
discurso em seis partes: A Terra, O Homem, O Escritor, O Estilo, O Talhe e A
Consagração. São páginas ressaltando a solidão que retirou Lamartine do mundo e o fez
“saber ser de si mesmo”,74 escritas e lidas por um admirador da sua vida e da sua obra.
Vicente Serejo finalizou seu texto convidando o leitor a entrar na humanidade da Fazenda
Acauã75 e admirar a nobreza do seu morador:
Ora, quem cruza as porteiras azuis da Fazenda Acauã no beiço do asfalto
e desliza numa trilha estreita, entre dourados panascos que o vento tange
e ondula como os trigais dos Pampas tocados pelo Minuano; quem passa
pelas pedras gigantes como se fossem feitas para avisar que ali é um
refúgio; quem vence o caminho comprido que serpenteia na caatinga
guardado pelas sombras das umburanas que estalam ao sol; ainda de
longe, e do alto, sente a celebração do verso de Auta de Souza quando

de etnografia valiosíssima. De agora em diante, ninguém poderá escrever sobre o homem do Seridó,
ignorando os ensaios de Oswaldo Lamartine. A contribuição dele nesse terreno é substancial. Diria melhor:
fundamental. Ele nos fala de tudo com um conhecimento de causa espantoso”. (MELO, 1995, p. 25-26).
74
A expressão é de Montaigne. O escritor francês no seu ensaio “Sobre a solidão”, disse: “A maior coisa do
mundo é saber ser de si mesmo. É tempo de desligarmo-nos da sociedade [...] Nossas forças estão nos
faltando: retiremo-las e estreitemo-las dentro de nós. Quem puder inverter e reunir em si os papéis da
amizade e da companhia, que o faça. Nesse declínio, que torna o homem inútil, pesado e importuno para os
outros, que ele evite ser importuno, pesado e inútil para si mesmo.”. (MONTAIGNE, 2010, p. 170).
75
Oswaldo irá morar na Fazenda Acauã até os primeiros anos do século 21, quando irá residir na casa do
filho Cassiano e, em seguida, no edifício Potengi Flat, onde morrerá.
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vislumbra a silhueta branca da casa como se estivesse envolvida pelo
“incenso agreste da jurema em flor”.76
Ah, minhas senhoras e meus senhores!
O sertão colonial e nobre está todo ali. Vivo e inteiro, na sala da casa
grande de Acauã. Onde hoje ele vive na solidão dos dias e das noites. Do
sol e das sombras. Vizinho e amigo da Serra dos Macacos. Ribeira do
Camaragibe. E cercado das árvores que ele mesmo plantou: – craibeiras,
aroeiras, oiticicas, alfarrobas, paus d’arco, umburanas e cumarús.
Basta entrar.
Na parede de frente, em ferro duro como o sertão, o sinal de gado de um
Lamartine legítimo, fundido nas leis da heráldica sertaneja, misturando o
caixão-da-marca do pai com a forma avoenga da tradição materna. Na
porta de quem chega, em duas folhas como as velhas portas das casas
antigas, a placa de ágata com o número 431, tudo quanto resta da casa
onde nasceu, ali na esquina da Rodrigues Alves com a Trairi. Na mesma
Trairi onde depois foi morar num palacete esquina da Campos Sales que
um dia viu o progresso devorar sem deixar sequer o número, mas que
continua nos seus olhos, intacto, suspenso no ar, como o quarto do poeta.
A bengala do pai, com o castão ornado em delicados e finos florais de
ouro; um relógio oito batendo e repetindo as horas melancólicas do sertão
de nunca-mais; quadros, poemas-autógrafos de Manuel Bandeira77 e Zila
Mamede;78 chocalhos calados, baús quietos e cheios de silêncio
guardando a assinatura dos que lhe visitam; estribos que dormem seu
sono de prata; uma mesa de peroba-do-campo que ele alisa com sua mão
magra como se fosse um bicho de estimação; uma cruz de ferro, réplica
da que veio na esquadra de Cabral para proteger seus navios; um retrato
do pai; uma lasca de cumaru com a marca da Fazenda Não Me Deixes,
presente de sua amiga Raquel de Queiroz, soltando o leve perfume dos
sertões do Quixadá; gravuras, imagens, medalhas e objetos de velhas
afeições.
No dedo mínimo da mão direita, dois anéis singelos. E incrustadas na
singeleza deles duas saudades e duas tristezas sem fim.79 [...] É um galode-campina. Criado solto como os seus canários da terra, suas graúnas e
seus bem-te-vis. Um galo-de-campina, sim, herança do seu amigo
Monsenhor Expedito que na modorra do meio-dia pousa delicado e
humano sobre a borda alva do prato de porcelana onde Oswaldo almoça o
seu almoço de passarinho. Vem para lhe fazer companhia. E fica bicando
alguns grãos de arroz num milagre de beleza e transcendência. Porque
Oswaldo é como se fosse o São Francisco dos pássaros de Acauã.
Alimentando a todos com suas mãos amorosas e sem afugentá-los, de tão
íntimo.
Como é orgulhoso vê-lo nesta casa. Como demorou a chegar. Resistindo
a todos os convites com sua alma arisca às louvações. Oswaldo, meu
mestre. Meu irmão mais velho. Esse homem cósmico e genial. O maior
estilista da etnografia brasileira.
76

Vicente Serejo está se referindo ao último verso do poema “Caminhos do sertão” (SOUZA, 1964). Auta de
Souza (1876-1901) dedicou esse poema ao seu irmão João Câncio.
77
É um trecho do poema “Irene no céu”. Após a sua assinatura, Bandeira escreveu em três linhas: “Copiado
pelo autor para/ Ludy e Oswaldo/ 4.9.1967”. Hoje, esse quadro pertence a Vicente Serejo, presente de
Oswaldo Lamartine.
78
O jornalista está se referindo ao poema “Cantiga de Desamor”, intitulado “Cantiga”, no livro Exercício da
palavra (1975), com pequenas alterações. Lamartine deu esse quadro para a poeta Diva Cunha, que hoje o
mantém exposto na principal sala do seu apartamento.
79
Essas “duas saudades e duas tristezas sem fim” são Isadora, falecida em 1972, e Ludy, falecida em 1996.
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Olhem bem para ele.
Não é um homem comum.
Nele ainda vive o sentimento das velhas baronias.
A grandeza trágica da resistência.
A solidão monástica da vida.
Porque ele é o último Príncipe do Reinado do Grande Sertão de NuncaMais.
[...]
(SEREJO, 2002, p. 45-49).

Antecipando e quase profetizando o texto de Vicente Serejo, a produtora cultural e
fotógrafa Candinha Bezerra irá mostrar o sertão “colonial e nobre” através de suas lentes –
ainda não digitais, pois o ano é 1999 –, conforme se pode ver nas fotos que se seguem
(FIG. 22 a 27).80
São fotos em que quase se vê a fotógrafa apoiando em seu corpo a câmera que a
permite se lançar ao imaginário de Oswaldo Lamartine.

FIGURA 22 - O sertão vivo na sala da casa da Fazenda Acauã
Fonte: Foto inédita de autoria e do acervo de Candinha Bezerra, cedida especialmente para esta pesquisa.

80

Ainda neste capítulo, abordaremos o encontro entre Candinha Bezerra e Oswaldo Lamartine, origem do
ensaio fotográfico Voo na Acahuan.
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FIGURA 23 - Oswaldo Lamartine e as árvores que plantou
Fonte: Foto inédita de autoria e do acervo de Candinha Bezerra, cedida especialmente para esta pesquisa.

FIGURA 24 - O escritor e o brasão de sua família, exibido orgulhosamente na sala de Acauã
Fonte: Foto inédita de autoria e do acervo de Candinha Bezerra, cedida especialmente para esta pesquisa.
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FIGURA 25 - Baú com a marca de Oswaldo Lamartine e as assinaturas dos visitantes de Acauã
Fonte: Foto de autoria de Candinha Bezerra, pertencente ao ensaio fotográfico Voo na Acahuan.

FIGURA 26 - A placa de ágata da casa onde nasceu, na esquina da avenida Rodrigues Alves com a rua Trairi
Fonte: Foto inédita de autoria e do acervo de Candinha Bezerra, cedida especialmente para esta pesquisa.
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FIGURA 27 - O poema-autógrafo de Manuel Bandeira para Oswaldo Lamartine e Ludy
Fonte: Foto inédita de autoria de Candinha Bezerra, cedida especialmente para esta pesquisa.

FIGURA 28 - No dedo mínimo da mão direita, os dois anéis reveladores das duas tristezas destacadas por
Vicente Serejo na posse de Lamartine na Academia Norte-Rio-Grandense de Letras
Fonte: Foto inédita de autoria de Candinha Bezerra, cedida especialmente para esta pesquisa.
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No ano de 2005 é a vez de organizar e publicar, após anos de relutância, De
Cascudo para Oswaldo. O livro que contém as cartas que recebeu de Luís da Câmara
Cascudo. Durante anos, essas cartas foram guardadas por Oswaldo e, posteriormente, por
Vicente Serejo, que instigou o amigo a torná-las públicas.81
No mesmo ano de publicação dessas cartas, Oswaldo recebeu na Universidade
Federal do Rio Grande do Norte o título de doutor honoris causa, em 16 de novembro, um
dia após completar 86 anos de idade. No auditório da Reitoria da UFRN, saudado
novamente pelo jornalista Vicente Serejo, também professor do Departamento de
Comunicação Social, na presença do então reitor Ivonildo Rêgo e da então governadora
Wilma de Faria, Oswaldo Lamartine leu um discurso ainda mais conciso do que aquele
proferido na Academia Norte-Rio-Grandense de Letras, composto de um pouco mais de
300 palavras (FIG. 29).

FIGURA 29 - Oswaldo Lamartine discursa após receber o título de doutor honoris causa. À
esquerda, estão a então governadora Wilma de Faria e o então reitor, Ivonildo Rêgo
Fonte: Frame do vídeo Oswaldo Lamartine: um príncipe do sertão.

Nesse breve discurso, Lamartine ressalta que os seus escritos são apenas momentos
do dia-a-dia do sertanejo e, novamente, não esquece seus mestres, homens analfabetos e
semianalfabetos: Pedro Ourives e seu filho Chico Lins, Ramiro e Bonato Dantas, Zé

81

Sobre este livro, iremos nos deter no capítulo Cinzas Vivas e Mornas.
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Lourenço e Olintho Ignácio. Ratificando a generosidade que quase todos lhe atribuem, ele
vai além e afirma: “É mais deles do que meu esse título”.
À UFRN na pessoa do seu reitor dr. Ivonildo Rego, professores,
funcionários e alunos.
Perdi horas de sono e de sossego tentando entender a razão de tudo isso.
De primeiro, cuidei ter sido pelos descaminhos dos homens neste mundo
de ranger dentes, desassossegado que nem as ondas do mar.
Depois, quem sabe, o afago de vosmecês, no adeus desse meu imerecido
viver. Sei lá (?). É que a balança do julgamento dos amigos costuma ser
manca.
E não é astúcia, pantim, nem cavilação pois o que botei no papel foram
apenas momentos do dia-a-dia do nosso sertanejo.
Convivi com alguns deles debaixo das mesmas telhas – tenho
repetidamente confessado.
Mestre Pedro Ouvires e seu filho Chico Lins – magos do couro, zelosos e
ranzinzas, da escolha do couro-verde ao derradeiro nó-cego da costura.
Ramiro e Bonato Dantas, pescadores dágua-doce e memorialistas. Zé
Lorenço, tora de homem, analfabeto, cujos instrumentos de trabalho se
resumiam em um nível de pedreiro e um novelo de cordão. Pois bem,
apenas com ele, levantou 640 metros de parede do açude Lagoa Nova
sem deixar um caculo nem uma barroca.
O que deixou o engenheiro do DNOCS de queixo caído.
Olinto Ignácio, rastejador e vaqueiro maior das ribeiras do Camaragibe.
Vi, um dia, ele se acocorar na beira do caminho e ler no chão da terra: “ –
passou fulano, beltrano e uma menina. É que a gente dessa terra tanto faz
eu espiar a cara cumo o rastro… E todos já envultados com a Caetana”.
Daí eu repetir é mais deles do que meu esse título.
Mesmo assim: encabulado, areado e zonzo tenho de confessar: – não sou
soberbo nem ingrato.
Agradeço a vosmecês, mais ainda, ao doutor reitor – sertanejo das terras
de Pôr-do-Sol – onde, naqueles ontens os condutores das boiadas
ferravam o tronco de um pé-de-pau onde se arranchavam. Coisas de um
sertão de nunca-mais. Tempos do imperador velho. Mas isso é outra
conversa.
Boa noite. Façam, agora como manda aquele menino: batam palmas com
vontade, faz de conta que é turista…
(LAMARTINE DE FARIA, 2005a, p. 16)

Intitula-se Carta da Seca o último trabalho editorial de Oswaldo Lamartine; o texto
é de autoria do misterioso Targino Pires Pereira – ninguém conheceu tal autor. Oswaldo
organizou e redigiu as notas que estão no final do livro. Essa carta foi encontrada pelo
deputado José Gonçalves Pires de Medeiros (1919-1951) “no lixo da rua” em Acari, no
final da década de 1940. (LAMARTINE DE FARIA, 2006).
Sobre essa publicação, a última de sua vida, Oswaldo Lamartine revelará:
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Em XI/1974 eu e Hélio Galvão sonhamos em criar um grupo de
alfarrabistas em Natal – arremedo mirim do Clube dos 100 bibliófilos do
Rio de Janeiro. Aqui apenas uns 10.
Escolhido o livro a ser editado de autor papa-jerimum já falecido, seria
feito uma tiragem limitada, o mais artesanal possível. De um exemplar
para cada sócio e mais um, excedente, para a Biblioteca Nacional, como
manda a lei. Gorou. Tentativa mais recente também deu em nada.
Daí porque estou desengavetando esta Carta da seca – o primeiro
exemplar natimorto daquele sonho
Oswaldo Lamartine
VIII/05
(LAMARTINE DE FARIA, 2006, p. 9).

Sua sempre proclamada paixão pelos livros inspirou o jornalista Woden Madruga a
lhe pedir no livro Em Alpendres d’Acauã: “Cite dez livros fundamentais”. Lamartine
respondeu citando, somente, livros que falam sobre o Nordeste brasileiro. Entre esses, o
inseparável A pedra do reino, que permaneceu com ele na Fazenda Acauã, conforme atesta
a foto abaixo (FIG. 30), na qual um exemplar do livro está à direita do escritor, na altura
onde estão seus olhos:
Amigo, prefiro citar o que imagino de mais importante para o Nordeste,
principalmente o sertão da caatinga. Os sertões (Euclides), Terra de sol
(Gustavo barroso), Vaqueiros e cantadores, Civilização e Cultura e
Tradições da pecuária nordestina (Cascudo), Capítulos da história
colonial (Capistrano), Vidas secas (Graciliano), Guerreiros do sol
(Frederico Pernambucano), Paisagem das secas (Mauro Mota), A pedra
do reino (Ariano Suassuna) e, mais para perto das pancadas do mar,
Casa Grande & Senzala (Gilberto Freyre) – lá se vão onze...
(LAMARTINE DE FARIA, 2001, p. 67-68).

FIGURA 30 - O livro A pedra do reino, numa estante na sala de Acauã, presencia a conversa entre
Oswaldo Lamartine e o escritor Dácio Galvão
Fonte: Foto inédita de autoria de Candinha Bezerra, cedida especialmente para esta pesquisa.
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Rachel de Queiroz escreveu na orelha de Em Alpendres d’Acauã um depoimento no
qual demonstra sua admiração por Oswaldo Lamartine – pelo pesquisador e pelo homem
generoso que lhe deu inestimável ajuda durante a elaboração de Memorial de Maria
Moura. Ela o conheceu quando começava a escrever o livro, no início de 1990, tornando-o
seu consultor durante a redação do romance. Na verdade, o que aconteceu quando ambos
se encontraram foi o reconhecimento de duas almas com o sertão dentro de si. A amizade
com Oswaldo fez com que Rachel se sentisse como um “garimpeiro” que descobre uma
mina. Uma mina chamada Oswaldo Lamartine que, generosamente, deu a Rachel de
Queiroz os seus preciosos conhecimentos sobre o Nordeste brasileiro. Oswaldo deixou-se
escavar por Rachel, seus “tesouros” foram ofertados à autora do Memorial de Maria
Moura. Grata ao altruísmo do amigo, ela escreveu:
Conheci Oswaldo Lamartine quando começava a escrever o Memorial de
Maria Moura, no início de 1990. E eis que surge aquele anjo magro, só
querendo falar de coisas que ambos gostávamos – quer dizer de sertão.
Hoje meu amigo, meu irmão, Oswaldo Lamartine. Acho que, no Brasil,
ninguém entende mais do sertão e do nordeste do que Oswaldo. Quanto a
mim, senti-me como garimpeiro que descobre uma mina. Oswaldo levou
a sério a tarefa e passou a me fornecer toda espécie de informação que eu
lhe solicitava: desenhava roupas, chapéus, cachimbos e, principalmente,
as armas dos meus “cabras”. Tenho aqui ao lado a pasta em que guardo
essas preciosidades – desenhos muito bem feitos de punhal
(especificando o que seria de marfim ou prata no cabo, o corte e as
dimensões da lâmina de aço). Outro desenho, um bacamarte de
fabricação inglesa, chamado pelo “cabras” de “Vaga-lume”). Mas a joia
entre todos os desenhos é de uma pistola também inglesa (E. D. N. and
North), chamada pelos “cabras” de “Cotó”.
A cada visita ele me trazia novas contribuições para a minha história: o
nome de um pano, os troços de moeda, as vinte e quatro enumerações das
horas do dia, os últimos glossários, os chás caseiros; tivemos grandes
confabulações também sobre ferros de marcar o gado, objeto de seu
grande interesse – a porta do seu apartamento aqui, aqui no Rio, é
“ferrada” como uma rês; e até agora tenho resistido em ferrar também a
minha, operação que ele me recomenda, com empenho...
Na página das dedicatórias, quando publicado o romance, Memorial de
Maria Moura, agradeci o Oswaldo pela “inestimável ajuda”. Foi pouco,
mas sendo ele lacônico por natureza, não me atrevi a derramamentos
maiores.
Contudo, além da realmente “inestimável ajuda”, o lucro maior que me
ficou deste mestre “sertanólogo” foi o fraterno amigo adquirido.
Acho que só de cem em cem anos pode nascer algum brasileiro como
Oswaldo Lamartine. E como ele está na casa dos setenta, vão demorar
pelos menos ainda uns trinta anos, até aparecer o outro. (QUEIROZ,
2001).
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Este depoimento de Rachel de Queiroz aponta para a consciência que Oswaldo
Lamartine tinha do que é tradição e de sua luta incessante para manter viva a memória a
cultura do homem do sertão do Nordeste brasileiro. Quando Oswaldo colabora com
Rachel, fornecendo-lhe o conhecimento que ele que possuía sobre o sertão nordestino,
demonstra sua amizade e respeito pela escritora e, sobretudo, o seu zelo para que a tradição
sertaneja não fosse interrompida ou desvirtuada.
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3 IMAGENS DE UM NOBRE DO SERTÃO
O Núcleo Câmara Cascudo de Estudos Norte-Rio-Grandenses (NCCEN/UFRN),
dirigido então por Humberto Hermenegildo de Araújo, realizou, em 21 de julho de 2005, a
entrevista que será a espinha dorsal para o vídeo Oswaldo Lamartine: um príncipe do
sertão, sob a direção da professora Vilma Vitor, lançado posteriormente em 18 de maio de
2011, no auditório da Sedis – Secretaria de Educação a Distância da UFRN (FIG. 31).

FIGURA 31 - Convite do lançamento do documentário Oswaldo Lamartine: um príncipe do sertão
Fonte: Acervo do NCCEN/UFRN.

O lançamento do vídeo foi acompanhado pelo ensaio fotográfico Voo na Acauhan,
de autoria de Candinha Bezerra.82 As fotos foram realizadas no ano de 1999, durante a
visita que Candinha fez a Lamartine (FIG. 32). Em dezembro de 2013, no seu escritório,
com centenas de caixas contendo fotos que registram a cultura e a arte do Rio Grande do
Norte, a fotógrafa rememorou o processo que resultou em Voo na Acahuan:
Depois que eu fiz a exposição sobre Dona Militana,83 em dezembro de
1998, eu fui trabalhar na Fundação José Augusto. Oswaldo ia muito lá,
conversar com Woden84 e eu sempre o via. Daí, eu disse a Dácio85 que
estava com a ideia de fazer uma exposição sobre ele. O tipo físico de
82

Algumas fotos desse ensaio já foram mostradas nesta pesquisa.
O nome da exposição é Romances e Gestos. Dona Militana (1925-2010), considerada a maior romanceira
do Brasil, recebeu em 2005, das mãos do presidente Lula, a Comenda Máxima da Cultura Popular.
84
À época, o jornalista Woden Madruga ocupava o cargo de presidente da Fundação José Augusto (FJA).
85
O escritor e gestor cultural Dácio Galvão ocupava, em 1999, um dos cargos do Centro de Promoções
Culturais da FJA.
83

79
Oswaldo chamava minha atenção, o rosto marcado, distinto... No entanto,
Dácio disse que Oswaldo era uma pessoa muito difícil e era quase certo
que ele não aceitaria ser fotografado. Mas eu insisti e disse que eu só
queria que ele me aproximasse de Oswaldo. E assim aconteceu. Dácio
nos aproximou e eu confessei a Oswaldo o meu desejo de fazer um ensaio
fotográfico com ele. Então, ele me respondeu que era muito feio. “Sou
muito feio, bichinha, queira não”, ele me disse. Mas continuei insistindo e
ele disse que aceitaria com a seguinte condição: eu ir a Acauã, tomar um
café, almoçar, levar uma árvore para ser plantada e, finalmente, ele
mesmo escolher as fotos que seriam mostradas ao público. Eu aceitei na
hora e levei um pé de jasmim para Acauã. Sobre o jasmim, ele disse:
“Isso aqui não é árvore, não”. Daí, entregou-me outra árvore – que eu não
recordo agora o nome – e a plantou comigo. Depois disso, ele se deixou
fotografar e me mostrou tudo o que havia na fazenda, na casa, tudo o que
era importante e fazia sentido para ele. Assim nasceu Voo na Acahuan.
(CANDINHA BEZERRA, informação oral).86

FIGURA 32 - Oswaldo Lamartine e Candinha Bezerra plantando em Acauã
Fonte: Acervo de Candinha Bezerra, cedida especialmente para esta pesquisa.

Em Voo na Acahuan, Candinha Bezerra apreendeu e poetizou o universo de
Oswaldo Lamartine, enfatizando ícones que identificam sua obra e sua vida, como a
jurema, o cardeiro, o rosto sulcado do escritor, seus anéis. Um ensaio que é um convite
para uma viagem ao universo de Lamartine (FIG. 33 e 34), conforme afirmou Dácio no seu
texto de apresentação: “Das nuvens ralas da serra dos macacos para o som do búziotrombeta é a viagem que se impõe”. (GALVÃO, 2011).

86

Entrevista realizada em Natal, em dezembro de 2013.
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FIGURA 33 - Oswaldo Lamartine e a Serra dos Macacos
Fonte: Foto de autoria de Candinha Bezerra, pertencente ao ensaio fotográfico Voo na Acahuan.

FIGURA 34 - Oswaldo Lamartine e o búzio-trombeta
Fonte: Foto de Candinha Bezerra, pertencente ao ensaio fotográfico Voo na Acahuan.
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No vídeo Oswaldo Lamartine: um príncipe do sertão, o escritor, após uma cirurgia
no cérebro para a retirada de um tumor benigno, mostra-se para as câmeras mais magro do
que sempre foi. Não há mais nesse homem apaixonado e possuído pelo sertão a mesma
vitalidade que a lente de Candinha Bezerra captou no ano de 1999. No entanto, a dignidade
e a firmeza de falar sobre as coisas em que acredita estão ainda mais ressaltadas em
Oswaldo Lamartine naquele ano de 2005. No terraço da casa do seu único filho Cassiano,
onde morava à época, vestindo uma camiseta na qual está impresso o rosto do pai Juvenal
Lamartine, ele inicia o texto falando sobre sua infância no sertão e em Natal (FIG. 35 e
36). Depois, enumera com voz aparentemente cansada as brincadeiras de sua época; fala
sobre sua amizade com Rachel de Queiroz; sobre a revolução de 1930 e as consequências
desfavoráveis para a sua família; fala ainda sobre sua saída súbita de Natal; seus estudos
em Recife, Rio de Janeiro e Lavras; lembra-se das perguntas que Cascudo lhe fazia sobre o
sertão quando ele estava administrando a Fazenda Lagoa Nova e como aqueles contatos
com o historiador foram determinantes para ele se tornar um pesquisador da cultura
sertaneja:
Cascudo sempre foi uma pessoa lá de casa. Já nesta minha fase na
fazenda, quando eu vinha aqui a Natal, aparecia lá ele sempre me
perguntando pelas coisas do sertão para saber se ainda era como no
tempo dele. E aquilo foi me chamando atenção para eu anotar, botar no
papel aquilo que eu estava testemunhando e ia desaparecer...
(LAMARTINE DE FARIA, informação oral).87

FIGURA 35 - Durante a gravação do documentário, o rosto do pai impresso na camiseta
Fonte: Fotografia capturada do vídeo Oswaldo Lamartine: um príncipe do sertão.
87

Depoimento para o vídeo Oswaldo Lamartine: um príncipe do sertão.

82

Assiste-se a um Oswaldo nostálgico e também indignado com os danos causados ao
sertão pelos “benefícios” da chamada modernidade:88
[...] quem acabou com o sertão foi a estrada de rodagem, o telégrafo, o
rádio, a televisão. Você vai a qualquer lugar aí e está cheio de antena
parabólica e o povo o dia inteirinho defronte da televisão. Não tem mais
vaqueiro encourado. Eu há dez anos que tô lá socado dentro do mato e
não ouvi um aboio ainda. (LAMARTINE DE FARIA, informação oral).89

FIGURA 36 - Em Oswaldo Lamartine, um príncipe do sertão, o escritor lamenta: “Não
tem mais vaqueiro encourado”
Fonte: Fotografia capturada do vídeo Oswaldo Lamartine: um príncipe do sertão.

Além de se lembrar dos trabalhadores do sertão, seus eternos mestres, outra forte
lembrança é seu pai Juvenal Lamartine e os amigos que o visitavam na fazenda após o
retorno do exílio:
[...] os assíduos e fiéis eram geralmente sertanejos, conversavam coisas
do sertão, e ele puxava a conversa sobre o sertão e aquilo eu ouvia e
aquilo foi se sedimentando em mim, e as coisas do sertão, o mundo
sertanejo foi me interessando. (LAMARTINE DE FARIA, informação
oral).90

88

A planetarização da “modernidade” envolveu canibalismo historicamente inusitado. Ao contrário do
Ocidente, a nova cultura simplesmente absorveu ou eliminou todas as formas culturais coetâneas, inclusive as
não-letradas. O que resta destas últimas é casca vazia, expressa em fisionomias apáticas, vestidas de blue
jeans e ouvindo rádios de pilha. A modernidade, como cultura, é triunfante. (SOUZA, 1994, p. 44).
89
Depoimento para o vídeo Oswaldo Lamartine: um príncipe do sertão.
90
Depoimento para o vídeo Oswaldo Lamartine: um príncipe do sertão.
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O documentário intercala a entrevista com a solenidade em que Oswaldo recebeu o
título honoris causa e com depoimentos de Woden Madruga, Vicente Serejo, Paulo
Bezerra, João Medeiros Filho, Edgar Dantas e Dácio Galvão. Todos exaltam a erudição,
sensibilidade e nobreza desse príncipe do sertão que em certo momento da entrevista diz
possuir no bolso o passaporte da moça Caetana – esta é a expressão utilizada pelo homem
do sertão para falar da morte. É com ternura que se diz decepcionado por essa moça ainda
não ter chegado: “Vivo flertando com ela. [...] ela anda sendo vigarista comigo. Eu estou
esperando essa moça Caetana com tanto carinho!”. (LAMARTINE DE FARIA,
informação oral).91
Em sintonia com o lamento do Eclesiastes – “O dia da morte é melhor do que o do
nascimento” –, Oswaldo Lamartine preparou-se para morrer. Se, caprichosamente, a moça
tardou, ele, corajosamente, foi ao seu encontro. A doença e a velhice precedem Caetana,92
deixando Oswaldo mais vulnerável ao aumento da pressão do passado e a diminuição da
possibilidade do futuro (MORIN, 1988, p. 293). A sua necessidade de se encontrar com ela
faz com que ele planeje minuciosamente esse encontro. Antes, vende Acauã e doa seus
livros e objetos aos amigos Woden Madruga, Paulo Bezerra, Vicente Serejo, Edgar Dantas,
entre outros.93
O apelo misterioso da morte é o apelo misterioso da terra natal. A vontade de
regressar é a mesma de partir. No Potengi Flat, na rua Potengi, 521, no bairro de
Petrópolis, em Natal, na noite de 28 de março de 2007, ele evocou o seu nascimento94 com
um tiro no coração. Rodeando seu pescoço estava a echarpe que pertenceu ao pai Juvenal
Lamartine.95
Decorrente da apresentação dos fatos comentados da vida de Oswaldo Lamartine,
chega-se ao conhecimento de que a sua escrita, como memória que conduz uma tradição,
permite vislumbrar a tentativa humana recorrente de salvar da morte a própria existência –
questão que se revela na necessidade de sobrevivência do narrador implicado na construção
91

Depoimento para o vídeo Oswaldo Lamartine: um príncipe do sertão.
Cassiano Lamartine, logo após o suicídio do pai, deu um significativo depoimento ao jornal Tribuna do
Norte sobre o porquê da decisão extrema de Oswaldo: “Meu pai sofria de depressão desde que foi cirurgiado.
Ele tirou o tumor, mas ficou com uma sequela que dificultava a deglutição até da própria saliva e também
atrapalhava a fala. Por isso, 70% da comida era ingerida por ele através de uma sonda. Meu pai preferia ficar
sozinho à noite, mas semana passada ele caiu, desmaiou e quando a enfermeira chegou, já de manhã, o
encontrou todo vomitado. Acho, inclusive, que esse foi o estopim para que ele tomasse essa atitude”.
(DUARTE; FRANÇA, 2007).
93
Conforme depoimentos dos entrevistados no documentário Oswaldo Lamartine: um príncipe do sertão.
94
“Toda a morte evoca um nascimento e, inversamente, todo o nascimento evoca uma morte”. (MORIN,
1988, p. 111).
95
Revelação de Vicente Serejo a esta pesquisa. O jornalista foi uma das primeiras pessoas a chegar ao
apartamento de Oswaldo Lamartine logo após a sua morte.
92
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da memória. A sua tentativa de sobrevivência acontece por meio da construção, ou da
reconstrução, de uma imagem do Sertão com a qual o narrador oswaldiano se identifica e a
partir da qual elabora um texto singular, que se pode caracterizar como literário: uma forma
que contém a singularidade do que se considera “humano”.
Penso aqui humanização, em sintonia com Candido (1995, p.180), o processo que
valida no homem características primordiais como o
exercício de reflexão, a aquisição do saber, a boa disposição para com o
próximo, o afinamento das emoções, a capacidade de penetrar nos
problemas da vida, o senso da beleza, a percepção da complexidade do
mundo e dos seres, o cultivo do humor.

Evidencio, portanto, que ao organizar suas emoções e sua visão do mundo, Oswaldo
Lamartine construiu uma obra fundamental para compreender o sertão nordestino, em
especial, o Seridó. Em tal processo, ganha relevo a sua posição sobre a ação daquilo que
considera moderno e que afeta a tradição, conforme se percebe no depoimento ao
vídeo/documentário referido: “o “sertão do nunca mais” recebe esse qualificativo porque,
na sua opinião, se ressente de uma continuidade de valores como garantia de permanência
da civilização que se construiu naquele espaço. Seria esta, pois, a aplicação da noção de
tradição do autor no seu discurso sobre o sertão.
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PARTE II
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1 VERSAL, NEGRITO, ENTRELINHAS
O arriscado caminho para tentar compreender o que o autor revela ao escrever seu
texto leva sempre a diferentes chaves. Qual porta abrir, dependerá da capacidade de extrair,
sugar cada gota de significado. Será sempre um perigo tentador admitir – ou querer – que
exista apenas uma interpretação correta. Segundo Eliot (1991), nenhuma explicação pode
esgotar o significado de um texto literário, pois o significado é aquilo que o texto quer
dizer a leitores de diferentes sensibilidades. Outro ardil que se deve enfrentar é o fato de
aceitar que a interpretação de um texto é necessariamente a descrição daquilo que o autor,
consciente ou inconscientemente, tentou revelar. Atenta, mas não inteiramente livre de
nenhum desses ardis, selecionei textos literários dedicados a Oswaldo Lamartine. Através
deles, percebe-se o escritor dentro do imaginário da literatura nordestina.
Inicio com o primeiro poema que li em homenagem a Lamartine. Chama-se
“Bilhar”. Datado dos anos 1970, é de autoria de Zila Mamede, poeta nascida na Paraíba,
mas “enraizada” no Rio Grande do Norte – declarava se assustar ao ler o nome da Paraíba
na sua carteira de identidade.96 Zila e Oswaldo nos anos 1960 já eram amigos íntimos
(FIG. 37). Essa amizade permaneceu até a morte da poeta, no ano de 1985. Em sua sala,
em destaque, na Fazenda Acauã, ele mantinha um quadro de uma das edições do concurso
de poesia com o nome da amiga (FIG. 38). “Bilhar” é também dedicado à segunda mulher
de Oswaldo Lamartine e compõe o livro Corpo a corpo, lançado em 1978.
BILHAR
a Ludi e Oswaldo Lamartine
Na medida exata
em que a noite corre
não fico: me ausento
como quem morre
Entre lousa e livro
– único disfarce
que concedo ao tempo –
mudo-me a face
96

“É o chão onde nasci, e eu gostaria que ele fosse no Rio Grande do Norte, porque me sinto tão norte-riograndense, que tenho susto quando olho a minha carteira de identidade. Nisso não há nenhum preconceito
contra a Paraíba. Apenas fui transplantada muito pequena, a tempo de me sentir enraizada no Rio Grande do
Norte. Daí por que eu digo que gostaria que Nova Palmeira, a vila fundada pelo meu avô e pelo meu
padrinho de batismo, fosse no Rio Grande do Norte. Era uma fazenda, uma vila, hoje é mais um município
brasileiro, mas não é como município, e sim, como sítio do meu avô que permanece na minha geografia
sentimental”. (MAMEDE, 2011, p. 69).
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que, no entanto, vária,
inábil, reprimida,
perde-se no encontro
tátil da vida
Bola sete em rude
pano de bilhar
marco meu sem rumo
jogo-de-amar
(MAMEDE, 2003 p. 47)

FIGURA 37 - Zila e Lamartine nos anos 1960, no lançamento do livro A Caça nos
Sertões do Seridó, na Livraria Universitária, em Natal
Fonte: CASTRO, 2011, p. 41.

FIGURA 38 - A lembrança de Zila na sala de Acauã
Fonte: Acervo da autora.

88

Sobre “Bilhar”, disse o poeta Paulo de Tarso Correia de Melo; “[...] a súbita
consciência do ‘sem rumo jogo-de-amar’ é toda uma definição da condição humana”
(MELO, 2003, p. 33). Paulo de Tarso é certeiro em sua observação, pois eis um poema no
qual Eros mostra o que, essencialmente, ele é: fruto da sedução, da falta que seduz a
abundância. “Quem desconhece, desde que Platão o disse, que o Amor é filho de Poros e
Penia?” (LACAN, 1992, p. 125). Rememoro: sabe-se que Penia foi à festa do nascimento
de Afrodite mendigar nos degraus, próximo da porta de entrada. Lá, encontrou Poros.
Então, pela carência em que se encontrava de tudo o que tem Poros e cogitando ter um
filho dele, ela o seduz e concebe Eros. Neste “Bilhar”, a poeta evoca o mito do nascimento
do Amor proclamado por Platão (1986) e como uma Diotima moderna ratifica o Amor
como filho de Poros – o Recurso – e de Penia – a Pobreza. Penia, paupérrima, ao
engravidar de Poros, que está embriagado, celebrando o nascimento de Afrodite,97 dá a ele
o que ela não tem.98 No momento da concepção de Eros é o masculino que é desejável, é o
feminino que é ativo. (LACAN, 1992). No poema, o Eu lírico é definitivo: “Bola sete em
rude/99 pano de bilhar/ marco meu sem rumo/ jogo-de-amar”. Um jogo onde morte e vida
se fundem, onde amantes precisam se tocar para continuarem vivos. Após o final do jogo,
Penia se retira novamente pobre, sem rumo, em busca de um novo jogo de amar – pois o
amor, nem mortal, nem imortal, surge e desaparece.
Em outro poema dedicado ao amigo, Zila Mamede ressalta o talento de Oswaldo
Lamartine para a escrita. Inicia o poema das páginas 33 e 34 do seu último livro A
Herança100 afirmando que o ofício de Oswaldo Lamartine é escrever. É um livro formado
por apenas catorze poemas, todos com o mesmo rigor e com a mesma concisão que
caracterizam a obra da poeta, ou seja, a palavra certa no lugar certo.101 A Herança é
dividido em duas partes: O Sangue, dedicado aos pais e irmãos; e O Afeto, dedicado aos
amigos. Entre eles estão Carlos Drummond de Andrade102 e João Cabral de Melo Neto,103
97

“Por isso o amor terá sempre alguma relação obscura com o belo”. (LACAN, 1992, p. 125).
“A expressão dar o que não se tem encontra-se, escrita com todas as letras, no índice 202 a do texto do
Banquete, aneu tou ekhim logou dounai”. (LACAN, 1992, p. 126).
99
A chamada bola sete é a bola preta e pertence à sinuca – uma variedade do bilhar.
100
Zila Mamede morrerá em dezembro de 1985, um ano após o lançamento de A Herança.
101
“Porque Zila não exigia de si muito: ela exigia o tudo que sabia poder proporcionar se trabalhasse sem
tempo marcado para entrega de seu produto. Ela e seu verso, ela e sua inspiração, ela e sua poesia. Para
poetar sobre o arado, ela precisava estudar tudo do arado, da mão que sustenta o arado, da terra que o arado
vai cultivar, dos sonhos e devaneios que o arado suscitaria.” (FREIRE, 1985, p. 2).
102
Em 1958 Drummond já lhe escrevia: “Zila, amiga, que posso dizer de seus poemas novos senão a verdade,
isto é, que eles são uma beleza? o milho novo desabrochando páscoas, a dor do menino sacudindo miragens
do pão, e as invenções da luz, da ventania: obrigado, Zila, por estes régios presentes de poeta”. (ANDRADE,
2000, p. 19-20).
103
Zila organizou a bibliografia do poeta no competente trabalho Civil geometria (1987).
98
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e lá está Oswaldo, amigo de várias décadas, interlocutor nas conversas em que o livro e o
ato de escrever eram os principais temas.
Nesse segundo poema em homenagem ao amigo, intitulado apenas “Oswaldo
Lamartine”, Zila Mamede usa palavras do universo de Lamartine – “ferros tintas tipos cor”
– quando se refere ao Oswaldo leitor, bibliófilo,104 sertanejo. Nesse poema, os principais
verbos da vida do escritor são ressaltados: enveredar, apreender, ler, escrever, ferrar, tatuar,
imprimir. A poeta evidencia: Oswaldo Lamartine leu, apreendeu seu mundo para escrever
sobre ele, ou seja, sobre o sertão – palavra que não aparece em nenhum momento no
poema, mas está presente com a aura que a poeta evoca até o final do escrito. Ei-lo:
OSWALDO LAMARTINE
É seu ofício escrever
que outra ocupação não tem.
Pega a letra pelo pé,
usa dedos, lápis, mãos
e a máquina: o seu sufrágio.
Pois se nem eleição há,
e em quem votar não encontra,
vota na palavra feita
elege o verbo ferrar
o couro exposto, a leitura
linotípica, ribeira
desenhada para ler.
Instrumentais simples usa:
papel, formatos diversos
ferros tintas tipos cor
versal negrito entrelinhas
e a forja em que aquecer
cada marca, corte raso
branco margem pauta pontos
corpo redondo em fusão
versal versalete e a série
de espaços abertos claros
no essencial: a cabeça
que é o nível de começar

104

Lamartine se enquadra no conceito de Eco (2010, p. 35): “A bibliofilia é certamente o amor aos livros,
mas não necessariamente ao conteúdo deles. Sem dúvida há bibliófilos que colecionam por assunto e até
leem os livros que acumulam. Mas, para ler muitos livros, basta ser rato de biblioteca. Não, o bibliófilo, ainda
que atento ao conteúdo, quer o objeto, e que este seja, se possível, o primeiro saído das prensas do tipógrafo.”
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Tateia teclas palavras
que imprime em si e no papel
pega-as, vê sua função
discute-a se não souber
abre as porteiras ao tempo
da safra da marcação
e inscreve em peles e bichos
o timbre da possessão.
Prende com tacha as palavras
junta-as no ato de escrever
depois despedaça as letras
– outra forma de apreender
Decide o que então criar
envereda, frisa, enrama
nesse ato cortante e grave de
terçar, tatuar, imprimir.
(MAMEDE, 1984 p. 33-34).

Maria Lúcia Dal Farra105 é outro talentoso nome da literatura brasileira a
homenagear Oswaldo Lamartine. A poeta vai buscar na jaca, fruta originária da Índia
(alguns dizem que da Oceania), introduzida no Brasil no século 18, as características que
se assemelham ao homenageado.
“Jaca” é um poema onde o mistério se instala, desvendando o que há de áspero e
delicado no seco e pedregoso homenageado. Basta ler para desencadear paixões primitivas:
JACA
para Oswaldo Lamartine
Nela reverencio a indumentária
que traz de tempos imemoriais:
a blindagem de animal pré-histórico
(avesso à carícia, ao toque recolhido)
– aristocrático!
Relevo de cerdas duras,
acidentes geográficos, minúsculos lagos,
protuberâncias (por certo vulcânicas),
carrega no seu couro –
lembrança da terra inóspita de origem.
Ah, como se protege!
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Sobre Oswaldo, Maria Lúcia Dal Farra disse durante entrevista na virtual Agulha – Revista de Cultura:
“Conheci no Rio Grande do Norte, em 1999, um escritor que passei a admirar pela sabedoria e dignidade, por
seu caráter irrepreensível, o Oswaldo Lamartine, grande conhecedor das coisas da terra (desde a maneira de
identificar uma pegada até a arte dos ferros de gado, passando pelo tratamento das armas de pólvora e das
brancas, e de muitas outras miudezas caídas em desuso) [...].
(http://www.revista.agulha.nom.br/ARC04marialuciadalfarra.htm).
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Insólitas linhagens a aproximam
(no que ambas têm de urna)
talvez à tartaruga,
mas as pequenas cristas de heroísmo
(por todo o corpo erguidas)
a família dos sáurios indicam
como ramo aproximado –
raiz por certo vizinha
na extensa mataria da história natural.
Para que garras,
quando se tem visgo?
A fruta se defende com o ataque alheio
(no arcaico estilo das lutas marciais):
se os dedos seu escudo fraturam
(antes mesmo que alcancem
o que promete o perfume)
o látex faz deles sua presa
– passarinhos agoniados numa iminência,
chafurdados na vertigem da luz nascente.
Amo esse mistério, essa desmesura,
todo o aparato bélico
com que aferrolha os úmidos refrigérios:
seu hímen de doçura.
(DAL FARRA, 2002, p. 102)

Ela inicia pelo exterior da fruta – ou seria pelo exterior de Oswaldo? –, evocando
um tempo primordial, no qual se defender com o próprio corpo era imprescindível.
Proteger-se, recolher-se, blindar-se são verbos que Oswaldo Lamartine conheceu durante
quase toda sua longa vida longe de seu lugar. A dor que faz com que ele se proteja é a
mesma que o refina e o distingue: “– aristocrático!”, exclama a poeta no quinto verso. Sim,
uma aristocracia que se defende, carrega em si, no seu interior, a tragédia de sua origem:
viscosa, aromática, um cheiro tão acentuado que chega a desagradar a alguns e a repugnar
a outros.
É um poema de extrema sutileza. A fragilidade do homenageado é ladeada por sua
força, herdada de sua ancestralidade. Fragilidade e força se entrelaçam – ambas são
Oswaldo Lamartine. O final do poema surpreende: a poeta ama “o aparato bélico” com que
o homem – ou será a fruta? – protege sua doçura.
Através de um martelo-gabinete,106 arte dos antigos cantadores nordestinos, o poeta
cearense Virgílio Maia107 prestou sua homenagem a Oswaldo Lamartine. O texto foi

106

“O martelo-gabinete, também conhecido como ‘martelo de seis pés’, pouquíssimo usado hoje em dia
pelos cantadores nordestinos, pertence à família da sextilha, e não da décima, como o martelo tradicional.
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escrito em 2005 e publicado pela primeira vez na contracapa do livro De Cascudo para
Oswaldo. Será republicado três anos depois (FIG. 39), entre as páginas pré-textuais da
edição fac-similar de Uns fesceninos (2008), organizada pelo poeta pernambucano Carlos
Newton Júnior. Os versos são antecedidos pelo ferro de Oswaldo Lamartine que consiste
na união de três figuras de linhas volteadas – flor, meia-roda ou meia-luz e roda ou luz,
ligadas por um traço vertical nominado de “tronco”, e por um traço horizontal, também
conhecido por “puxete”. (LAMARTINE DE FARIA, 1984).
MARTELO-GABINETE PARA
OSWALDO LAMARTINE DE FARIA

FIGURA 39 - Reprodução da edição póstuma
Fonte: LAMARTINE DE FARIA, 2008, p. 13.

O poeta cearense contempla, no seu texto, as cinco figuras da marca de ferro de
Oswaldo Lamartine: A roda, no chão alicerçado pela tradição, levanta a poeira,
impulsionando o homem em sua história; a meia-luz, unida ao tronco por um traço
horizontal (puxete), proporciona o emergir das memórias, mostrando para o homem o que
Caracteriza-se por ser uma estrofe de seis versos decassílabos, com o mesmo esquema rimático do repente,
ou seja, ABCBDB.”. (NEWTON JÚNIOR, 2008, p. 13).
107
Na orelha de Cartas e cartões de Oswaldo Lamartine, o poeta Virgílio Maia escreveu: “Devo à leitura do
seu livro ‘Ferros e Ribeiras do Rio Grande do Norte’ o haver feito o meu ‘Álbum de Iniciação à Heráldica
das Marcas de Ferrar Gado’. Sem o primeiro, o segundo inexistiria”. (MAIA, 1995).
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ele é; a flor, em sua perfeição e fragilidade, provocando a imaginação, a fantasia; e o
tronco, em linha reta, sustentando o homem, religando-o ao seu destino.
“Ponta de faca” é o título do poema que Adriano de Sousa108 dedicou a Oswaldo
Lamartine. Um poema que poderia ter sido escrito pelo próprio Oswaldo, profundo
conhecedor de facas, como demonstrou no livro Apontamentos sobre a Faca de Ponta,
publicado em 1988 pela Coleção Mossoroense.
PONTA DE FACA
para Oswaldo Lamartine
melhor dizer quicé
melhor e mais exato
pois não é faca
é arremedo ou sobra
de catana peixeira pajeú
e outras lazarinas
de folha soberba
e morte açougueira
quicé:
opera no precário
com arte severa
e mão avara
do furo cirúrgico
não vaza nada
sabe: sangue é luxo
não carece derramá-lo
(SOUSA, 2008, p. 75).

A escrita descarnada e contida de Adriano de Sousa se aproxima da forma de
escrever e de ser de Oswaldo Lamartine – breve e precisa. Quase podemos vê-lo com essa
faca de lâmina curta – que na língua tupi se diz ki'se – entre as mãos a dizer tais concisos
versos.
Aqui, esfaquear torna-se “arte severa” realizada por uma não-faca, pois quicé “não
é faca, é arremedo ou sobra”. Neste poema, é do mínimo que surge o extraordinário. É a
antítese das facas compridas e largas que fazem a morte açougueira. Nessas “lazarinas” o
sangue é desmedido, jorra em excesso. É um descomedimento distante da estética
comedida e cirúrgica da quicé.

108

Poeta e jornalista nascido no ano de 1961, em Alexandria, interior do Rio Grande do Norte. É autor, entre
outros livros, de Saartão (2004).
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“Por que todo um estudo sobre a faca de ponta?” Perguntou-lhe Natércia Campos
no livro Em Alpendres d’Acauã. Oswaldo respondeu:
O professor Newton Carneiro, do Paraná, coletando dados sobre as facas
dos tropeiros de Sorocaba – endereçou perguntação a Cascudo. Cascudo
as transferia para mim.
Tivemos um rico artesanato de cutelaria – desde as do Pasmado
(Pernambuco, 1781) à dos irmãos Caroca em Campina Grande, nas eras
de 40. E não imaginem que a faca-de-ponta era arma exclusiva dos
cangaceiros. Ela constituiu peça da indumentária masculina. O Presidente
Epitácio Pessoa (1864-1962), o deputado federal pela Paraíba, Pe. Arruda
Câmara, o romancista José Lins do Rego e o próprio presidente da
Academia Brasileira de Letras – Austregésilo de Athayde – nunca se
apartaram de suas faquinhas.
Ela também queria dizer respeito, poder e coragem, filha que é da espada,
contada e cantada nas Escrituras Sagradas. Diferente das armas de
pólvora, tem a lealdade do corpo-a-corpo, o olho no olho e o alcance de
um braço. A fala regional ainda diz: é home de emendá os pano (ou as
camisas); é que no sertão velho usavam camisas longas, pouco acima dos
joelhos. E constituía forma bárbara de duelo os desafetos se atarem pelas
fraldas das camisas e, a faca, decidirem suas divergências.
(LAMARTINE DE FARIA, 2001, p. 63-64).

Sobre sua intimidade com as armas, em especial, as chamadas armas brancas, certa
vez Oswaldo Lamartine afirmou para a jornalista cearense Eleuda de Carvalho, do site
NordesteWeb:
Tive, não chegava a ser uma coleção, tive algumas armas. Ainda tenho
uma garrucha de encher pela boca, de pederneira, que era armada com
uma pedra de sílex, antes de se descobrir a espoleta. Arma branca tive
também, ainda tenho uma pajeú de lembrança, grande. Algumas feitas até
de mola de caminhão, cabo de embuá. Chamam cabo de embuá porque
faziam uma rodela de alumínio, outra de chifre ou de couro e aquilo
quando passava a lixa, dava o acabamento final, ficava preto e branco,
preto e branco, feito um embuá. Agora, o grande artesanato de faca do
Nordeste que eu conheci, que eu percebi, era dos irmãos Caroca, na
Paraíba. Vocês, aqui no Juazeiro, tiveram também um bom artesanato,
mas o de lá era melhor. Cabo de marfim e ouro, aquele marfim era tirado
das bolas de bilhar velhas, e a lâmina de ponta de espada, daquelas
espadas da Guarda Nacional do Império. No Caicó, eles faziam umas
bainhas que era uma beleza. Eu ainda tenho uma. A faca que eles
chamavam de ferreiro era feita inicialmente de restos de ferramentas
agrícolas. Posteriormente, depois da penetração do automóvel no sertão,
de feixes de mola. O acabamento era de acordo com as posses, porque
tinha as de carregação e as de encomenda. A peixeira é relativamente
nova. A peixeira, litorânea, entrou no sertão mais ou menos em 30, por aí,
ainda alcancei um sertão que desconhecia a peixeira. A pajeú é uma faca
mais larga e a lambedeira é quando o sujeito amola dos dois lados,
lambida dos dois lados, né? Os criminosos enterravam num cururu, viu,
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aquele que tem umas glândulas venenosas. E deixavam ali durante muito
tempo. (LAMARTINE DE FARIA, 2001b).

O poeta Paulo de Tarso Correia de Melo homenageia Oswaldo Lamartine no livro
Diário de Natal (2013) com um poema possuidor de peculiar título. Para o leitor incauto
parecerá prolixo, mas o título está em sintonia com o tom ensaístico que o poeta desejou
dar ao poema, no qual narra o universo sertanejo de Oswaldo, a partir de entrevista
publicada em 1967, no jornal O Poti.109 O registro fotográfico dessa entrevista foi
reproduzido no livro Em Alpendres d’Acauã, no qual se vê Oswaldo Lamartine, aos 48
anos de idade, de óculos, vestindo uma camisa clara de mangas curtas, com um cigarro na
mão direita, ao lado de Sanderson Negreiros, então um jovem repórter de 28 anos de idade
(FIG. 40). Sanderson está também sentado, diante de sua máquina de escrever, não usa
óculos e lê o texto que está na folha de papel inserida na máquina, veste camisa escura. O
repórter está, parece, numa cadeira mais alta. Oswaldo olha para baixo, talvez colocando as
cinzas do cigarro no cinzeiro.

FIGURA 40 - Sanderson Negreiros entrevista Oswaldo Lamartine
Fonte: LAMARTINE DE FARIA, 2001, p. 52.

Tendo como epígrafe os quatro primeiros versos do poema “Otro poema de los
dones”, de Jorge Luis Borges – “Graças quero dar ao divino/labirinto dos efeitos e das
causas/ pela diversidade das criaturas/que formam este singular universo” – o poema de
autoria de Paulo de Tarso Correia de Melo invoca uma existência primitiva, bem distante

109

Aos domingos, o jornal Diário de Natal era denominado de O Poti.

96

da contemporaneidade, enumera benefícios que a natureza concede aos homens. O tom
hínico borgiano ressalta a melancolia que percorre inteiramente o texto até se deter na luz
trágica dos candeeiros que constrói sombras dançantes nos corredores escuros das casas de
fazenda. Eis uma leitura à luz da nostalgia:
OUTRO POEMA DOS DONS SERTANEJOS DE OSWALDO
LAMARTINE A SANDERSON NEGREIROS, ANOTADOS POR
PAULO DE TARSO CORREIA DE MELO, CONFORME
CONHECIDO MODELO
Graças quero dar
Pelas vastidões do sertão, rouco de silêncio.
Pela brisa dos alísios,110
vinda de um quebrar de serra.
Pela madrugada pintada no céu.
Pelas serras despindo-se da névoa da manhã,
trespassadas de cristais pelo sol
e azulescendo à tardinha.
Pelo silêncio do sol do meio-dia
que se ouve como uma música.
Pelas andorinhas que escrevem no céu da tarde
caligrafia e coreografia.
Pelo sertanejo assuntando o poente.
Pelo chegar da boca-da-noite.
Por aquelas noites escuras no pátio
quando se aprende a carta de abc das estrelas.
Pelo nascer da lua com bolandeira, halo de profecia.
Pelo sono, por um bater de chocalho
irrecuperável e distante e uma súbita
chuva, grossa e calma,
caindo sobre os telheiros da alma.
Pelo épico inverno,
justiceiro e esperado como Ulisses.111
Pelo acordar com um frio
que se cobre de nomes exóticos
como cruviana e tacaruna.
Pelo café quente,
tomado na manhã chuvosa
em xícara descasada.
Pela coalhada ancestral.
Pelo banho de chuva com trovoada,
esta orgia antiga.
Pelo estourar da babugem.
Por uma curimatã ovada
comida à beira da mesa grande
110

Os versos que se encontram sublinhados (grifos meus) são apropriações diretas da fala de Oswaldo
Lamartine na citada entrevista.
111
O mítico personagem é esperado por todos, inclusive por sua ama, Euricléia, que o reconhece, na
emocionante cena do canto XIX, por uma cicatriz na coxa. Nos anos 1960, 1970 e 1980, Oswaldo Lamartine,
morando no Rio de Janeiro, era um dos potiguares mais esperados pela intelectualidade norte-rio-grandense.
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de uma casa de fazenda,
sentado em banco encerado
pelo suor das gerações.
Pelo morrer do dia
com aboio de vaqueiro,
gado voltando ao curral
água escorrendo em lajedo.
Pelas moças de lá, de flor na cabeça,
e os rapazes, encadernados em couro.
Pela noite de desafio
ao frio do alpendre.
Pelo cantador de viola de fitas,
aedo mendigo,
viajando ao contrário do tempo,
e por muitas outras músicas:
pelo cachorro chorando
numa goela de serra
em noite de lua,
pelo canto dos galos amiudando no amanhecer,
pelo gaitado de jumento ao meio-dia,
pelo açoite do galo-de-campina,
pelo tremolo da juriti
e a pausa musical do planar
dos urubus circunspectos.
E dentro das casas de fazenda,
sob velhos telhados claro-escuros,
onde joga xadrez o destino,
não posso esquecer
todas as dobradiças de todas as portas,
as fechaduras, as tramelas e as traves
de todos os quartos imensos e vazios.
E o estalar do fogão de lenha
o bater dos tachos de cobre
o borbulhar das chiculateiras de flandres,
o chiado das chaleiras de ferro
o ritmo do pilão,
o derrame de água
nas jarras da Cantareira
o titilar dos bilros na almofada.
E de noite,
o gemido dos armadores de rede
o raio de lua na telha de vidro da camarinha
o arrastar das apragatas nos corredores escuros
e a dança das sombras móveis
feitas pela luz trágica dos candeeiros.
(MELO, 2013, p. 29-32)

Eis um sertão com seus mistérios e segredos. Um sertão que fala e se mostra, mas
também se cala e se oculta quando necessário. São versos que testemunham o que há de
íntimo e primordial no homem desse sertão. Foram escritos a partir de palavras e
declarações do escritor e quase todo tempo – enquanto lemos o poema – podemos ouvir
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Lamartine dizendo a Negreiros (2001, p. 244): “Não posso esquecer todas as dobradiças de
todas as portas: as fechaduras, as tramelas e as traves. O aconchego dos alpendres”.
O poema de Paulo de Tarso é escrito a partir de um procedimento que o faz
dialogar com “Otro poema de los dones”, de Jorge Luis Borges, texto que é estruturado em
um ordenamento da reiteração das “graças”. É um diálogo do poeta com o sertão de
Oswaldo Lamartine e com o universo ocidental de Jorge Luis Borges. Aquele que venceu
as Sereias,112 o mítico Ulisses da Odisseia de Homero, comparado a um épico inverno por
Paulo de Tarso, é louvado por Borges logo no início do poema:
Gracias quiero dar al divino
Laberinto de los efectos y de las causas
Por la diversidad de las criaturas
Que forman este singular universo,
Por la razón, que no cesará de soñar
Con un plano del laberinto,
Por el rostro de Elena y la perseverancia de Ulises,
Por el amor, que nos deja ver a los otros
Como los ve la divinidad,
Por el firme diamante y el agua suelta,
Por el álgebra, palacio de precisos cristales,
Por las místicas monedas de Ángel Silesio,
Por Schopenhauer,
Que acaso descifró el universo,
Por el fulgor del fuego
Que ningún ser humano puede mirar sin un asombro
antiguo
[...]
(BORGES, 2009, p. 198)

“Cada vivente tem o seu sertão. Para uns são as terras além do horizonte e para
outros, o quintal perdido da infância”, disse certa vez Lamartine (2001, p. 13). Nas terras
de Borges encontram-se seres, coisas, mistérios – palácio de precisos cristais – semelhantes
aos de Lamartine apreendidos pela sensibilidade de Paulo de Tarso Correia de Melo. Nos
sertões, esses mundos que os homens carregam dentro de si, ser único é mera ilusão, todo
homem é também outro homem – ou todos os homens. A metamorfose é a sua realidade –
112

Sobre este episódio, refletiu Blanchot (2005, p. 6): “Há uma luta muito obscura travada entre toda
narrativa e o encontro com as Sereias, aquele canto enigmático que é poderoso graças a seu defeito. Luta na
qual a Prudência de Ulisses, o que há nele de verdade humana, de mistificação, de aptidão obstinada a não
jogar o jogo dos deuses, foi sempre utilizada e aperfeiçoada. O que chamamos de romance nasceu dessa luta.
Com o romance, o que está em primeiro plano é a navegação prévia, a que leva Ulisses até o ponto de
encontro. Essa navegação é uma história totalmente humana. Ela interessa ao tempo dos homens, está ligada
à paixão dos homens, acontece de fato e é suficientemente rica e variada para absorver todas as forças e toda
a atenção dos narradores”.
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viaja ao contrário do tempo. É o cantador de viola de fitas, um aedo mendigo. É um
homem sozinho retornando ao seu destino, ao sertão de nunca mais, no qual ele sempre
será um interventor, como reflete a pesquisadora:
Oswaldo Lamartine coloca-se como o locutor do sertão de nunca mais,
de práticas como a caça, a pesca e a conservação de alimentos. O homem
é sempre um interventor junto à natureza e suas possibilidades. A
natureza dos sertões do Seridó é a da paisagem da caatinga. Nas
narrativas de seu sertão de nunca mais a caatinga é a paisagem composta
como cenário. Nela as práticas e costumes como a caça, a pescaria e a
criação de abelhas tomam corpo e são envolvidas pela tradição oral. A
natureza, na obra de Oswaldo Lamartine apresenta-se como um cenário
(d) escrito e cartografado em páginas sobre a fauna, a geografia e a
topografia. (MEDEIROS NETA, 2011, p. 287).

Em 31 março de 2007, o poeta Moacy Cirne, também nascido no Seridó,
emocionado com a morte de Lamartine, publicará em seu blog Balaio Porreta:
O SERIDÓ SOMOS NÓS
Para Oswaldo Lamartine de Faria
Nossas águas, nossas oiticicas, nossos sonhos – o Seridó somos nós.
Nossos sertões, nossas canjicas, nossas alegrias – nós somos o Seridó.
Nossos aboios, nossas gentes, nossas quimeras – o Seridó somos nós.
Nós somos o Sertão, mesmo quando somos Pirapora Natal e Olinda.
Mesmo quando somos o Fluminense, o Flamengo, o ABC e o América.
Porque somos a chuva, o relampo, o trovão, o rio de barreira a barreira.
Porque somos nossas cruvianas, nossas virações, nossos horizontes.
Porque somos: Caicó Cruzeta Acari Ouro Branco e Jardim do Seridó.
Carnaúba Parelhas São José Currais Novos e Timbaúba. Porque somos.
O Seridó em todos nós: Serra Negra do Norte Jucurutu serrote solidão.
O ambó o barreiro o açudeco o açude o Itans o boi a boiada e o boiadeiro.
A caatinga o caatingueiro o chapéu-de-sol o chapéu-de-couro. E o sertão.
O Seridó somos nós. Nós somos o Seridó, capelas santanas e vaqueiros.
(CIRNE, 2007).

Com um caminho que se assemelha em alguns aspectos ao caminho de Oswaldo
Lamartine, Moacy Cirne113 saiu do Rio Grande do Norte ainda muito jovem e foi para o
Rio de Janeiro, onde se tornou professor e pesquisador reconhecido da Universidade
Federal Fluminense. No entanto, permaneceu com um elo muito forte com o Seridó. No
poema “O Seridó somos nós”, evidencia-se o orgulho do poeta de suas raízes sertanejas, o
113

Moacy Cirne, após residir vários anos no Rio de Janeiro, faleceu em Natal, em 11 de janeiro de 2014.
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mesmo orgulho sentido por Lamartine. O poeta valida em seus versos que nesse cenário
onde a caatinga predomina, pode-se ser tudo, todos, uno, universal.
No dia quatro de abril de 2007, uma semana após a morte de Oswaldo Lamartine, o
então jovem repórter que o entrevistou nos anos 1960 – Sanderson Negreiros – escreve no
jornal Tribuna do Norte o texto “Elegia para Oswaldo Lamartine”. É um lamento. Soa
triste do início ao fim, mesmo quando Sanderson se refere, com certo ludismo, a possíveis
seres extraterrestres “curiosos da condição humana”.
No primeiro parágrafo, Negreiros descreve a solenidade na qual Oswaldo
Lamartine recebeu na UFRN o título doutor honoris causa, no ano de 2005, fato que,
definitivamente, consolidou o nome de Lamartine no cânone da cultura potiguar. Desde o
ano de 2001, quando Lamartine foi empossado na cadeira número 12 da Academia NorteRio-Grandense de Letras, iniciou-se o processo de canonização de sua obra pelas
instituições locais. Enquanto o vê caminhar, com o passo curto e veloz, “aprisionado” entre
as paredes da instituição, Negreiros o liberta e o transporta para o tempo em que Lamartine
examinava cuidadosamente, com a sua peculiar curiosidade, as leis da natureza:
Oswaldo caminha no átrio universitário para receber a beca e o capelo de
Doutor Honoris Causa, insígnias consuetudinárias, as chamadas vestes
talares, pequeno manto pousado sobre ombros magros e rijos – apesar de
uma doença que é sua, atual, instante serventia –, mas seus passos não
vacilam, não querem valer, mas avançam. Ele enfrenta o anfiteatro com o
andar miúdo e rápido que já o fez, anos transatos, caçador emérito de
onça, perscrutador de ventanias, apontador de crepúsculos, telegrafista de
mistério de vidas solidárias, agrimensor de céus invernosos. Também
rastreador de preás e mocós, geômetra das horas suspicazes da natureza
vegetal, vaqueiro aboiador em tardes longas de mormaços ao fim do sol –
com o ouvido agora apagado ao som, mas com as oiças afiadas ao lado de
um olhar de lince, para prever e provar que está muito vivo e atento.
Nele habitam certos lamentos do profeta Jeremias, irmanados à
capacidade de ironizar o trivial, as homenagens merecidas, as
oportunidades perdidas, as auroras incendiadas pelas fogueiras de sua
fazenda (para afastar muriçocas e cobras); e atravessa a noite, como o
beduíno atravessa o deserto – sem perder a vereda certa pela sensibilidade
de previsão do sertanejo inato. Seu ofício é capaz de avassalar dúvidas e
nomear estrelas e zelações (astros que se desfazem no atrito da
atmosfera). E passar um cadeado em tudo isso e, sozinho, velando a noite
misteriosa e universal da Fazenda Acauã, conviver com duendes, sombras
que se movimentam como se fossem reflexos de luzes perdidas – fogosfátuos ferindo o coração da noite, das trevas, lanceando-a com a faca
pontiaguda de sua curiosidade pesquisadora. (NEGREIROS, 2007).
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Nos parágrafos seguintes, Negreiros desenha o convívio de Lamartine com as aves
em sua Fazenda Acauã, proclama-o rei “daquelas terras, onde tudo era absolutamente
ressequido” e o compara a um gavião voando cada vez mais alto:
Ângela114 e eu assistimo-lo na manhã hospedeira, silenciosa, de sua casa
de fazenda, com dezenas de gaiolas abertas, sendo visitadas por galos-decampina, bem-te-vis e sanhaçus: os pássaros entravam nas sempre abertas
gaiolas, liberdades douradas; comiam o grão de mostarda do gesto
amoroso de Oswaldo; saltitavam, em feliz núpcia com a natureza; em
torno de sua cabeça, cantavam, bicavam o ar; as aves estavam com o
papo cheio, tão cheio, que era preciso expulsar o canto, o tilintar do
cantar, o cristal da voz purificadora, tons e semitons inteiros e cortados,
sibilando gorgeios polifônicos, estridências de fino trato, outros cantos
afinados com a voz, vultuosa, de multidão, como se voassem na corrente
do vento, pássaros rodeando o alpendre; a sinfonia dos pássaros guardava
o dono da casa de qualquer invasão do mundo de lá-fora. Era um reino
absoluto de paz, pastoreio de cores – lá longe, na alvura de um capulho
de algodão, branquíssimo, de sal a sol, um galo-de-campina pousava em
cima de um capulho, como homenagem heráldica a Oswaldo.
Comovia tudo aquilo – e o rei daquelas terras, onde tudo era
absolutamente ressequido, as árvores-esqueleto, os galhos retorcidos pela
brabeza do calor torrencial, esse rei reinava sem as pompas do mundo,
um frade – como uma vez escrevi – da mais despojada pobreza material,
um frade à procura de um convento que não há, não existe neste mundo.
De repente, rompe o ar de mormaço tumultuoso um bando de tetéus, a
mais bela presença musical que Deus doou ao sertão – o canto adventício
que adverte, dramatiza, que empolga, que consagra tudo, a melopeia de
um som de caverna – como aqueles antigos órgãos medievais, de que
Johan Sebastian Bach tirava notas de músicas sublimadas para suas
Tocatas e Fugas. Oswaldo para; um pássaro pousa-lhe ao ombro; ele com
o semblante rupestre, talhado como os ventos das grandes tempestades
talham e emagrecem as faces angulosas das esfinges nos desertos,
guardados por solidões tamanhas, populosas, presas à areia cumulativa de
vastidões imemoriais. E cresce bem perto dele o poder tribunício da noite.
Certa vez, imaginei Oswaldo Lamartine como um grande gavião, voando
a mil metros, altitude de quem conhece a geografia inconstante dos
ventos, a solicitude das várzeas empobrecidas, olhando, lá de cima, cá em
baixo, a cidade dos homens, as vastidões desoladas, as planícies
sertanejas de rios secos, sedentos, agora com um olhar de águia, voando e
sobrevoando, como se quisesse alcançar, para sempre, o espaço mais alto,
mais longe, mais distante, onde seu espírito pudesse descansar a inquieta
curiosidade mortal. Sua poesia escondida de rapsodo, de Homero
redivivo, mesmo atualmente, com o ouvido surdo, mas capaz de
sintonizar as vibrações da música que se esconde acima desse chão
comum e mortal. Ou as vibrações sutis do hiperespaço que nos envolve
sem que dele nada conheçamos. (NEGREIROS, 2007).

114

Maria Ângela Barros Fernandes de Negreiros, juíza de Direito, aviadora, esposa do jornalista, falecida em
abril de 2013.
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Conforme Bachelard (1990), céu e pássaro são os primeiros a serem evocados pela
imaginação quando um sentimento se torna forte no coração humano. Assim, ocorre com
Negreiros ao homenagear o amigo Oswaldo, ele lhe dá asas, diviniza-o – Lamartine
atravessa os espaços infinitos entre os mundos. Negreiros, certamente, leitor de Platão,
ressalta a mesma transcendência das asas que figura no Fedro, quando Sócrates afirma:
A força da asa consiste em conduzir o que é pesado para as alturas onde
habita a raça dos deuses. A alma participa do divino mais do que
qualquer outra coisa corpórea. O divino é belo, sábio e bom. Por meio
destas qualidades as asas se alimentam e se desenvolvem, enquanto que
todas as qualidades contrárias, como o que é feio, o que é mau a fazem
diminuir e fenecer (PLATÃO, 1966, p. 225).

Ainda no seu texto elegíaco, Negreiros se equivoca sobre a idade de Lamartine.
Nascido em 15 de novembro de 1919, o escritor completaria 88 anos em novembro de
2007. Ao afirmar que “Oswaldo se despe cada vez mais da matéria, do frágil corpo físico e
torna-se um pássaro”, Negreiros anuncia a passagem do processo de canonização – do
escritor ainda vivo – para o mitológico. O posicionamento é, inclusive, no espaço das
“alturas”: pássaro, céu, alto da terra, foguetões explodindo e, até mesmo, ETs. Finaliza o
texto citando, não gratuitamente, o Canto XI do Purgatório,115 de A Divina Comédia,
quando Oderisi, famoso miniaturista do século 13, dialoga com Dante sobre a “glória
mundana”.
Agora, aos 86 anos, igual ao mar, sempre recomeçando (como queria
Valéry), ele ponteia, olhos de navegador, com seu sextante que já
conheceu naufrágios mas descobriu terras novas e selvagens –, Oswaldo
se despe cada vez mais da matéria, do frágil corpo físico e torna-se um
pássaro. Pássaro de distâncias e alturas cada vez mais belas. E
desconhecidas. Um gesto seu, que descobri por acaso, na sua fazenda
Acauã, era o de incendiador das noites com batalhas batavas, tártaras,
púnicas. Em algumas passagens de Noite-de-Ano, à meia-noite em ponto,
ele subia a chã da Serra Branca, quando o planeta inteiro festejava o
calendário de um tempo e ano inaugurais; e lá de cima da serra, armado
com duzentos foguetões, Oswaldo ordenava que, na solidão gloriosa
daquelas paragens absolutamente desérticas, o fogueteiro disparasse aos
céus, foguetão por foguetão, todos inteiros, iluminando o breu, o escurodo-medo, assombração inesperada, trovejar das pólvoras ressequidas,
espaço incendiado – e Oswaldo, rei da noite, de seu trono de imperador
do imprevisto, tocava fogo no silêncio escuro: fantástica pirotecnia de um
poeta que queria acordar o mundo inteiro. E fazia isso segurando a
pulsação das trevas no estrondo atônito, empreiteiro do sonho. Uns
115

“O Purgatório é ponte entre os dois mundos extremos e de certo modo centro ideal entre o Inferno e o
Paraíso. [...] Cânticos preces, visões e muitos exemplos de virtuosos são constantes no Purgatório, pela razão
de que sendo lugar de expiação, o é também de esperança”. (ALIGHIERI, 1981 p. 129).
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afirmavam, no outro dia, que fora tudo visagem, pura assombração.
Outros, mais cautelosos, acreditavam que era a passagem de um
discovoador. Ainda hoje, não sei como Oswaldo ainda não foi abduzido
por ETs, seres absolutamente curiosos da condição humana. Para tanto,
Dante cantou: “Oh vana gloria de l’umana posse!” 116(NEGREIROS,
2007).

“Oh vana gloria de l’umana posse” é o tema central desse canto no qual o autor se
depara com as almas dos orgulhosos, avançando lentamente, trazendo pedras em seus
ombros. Uma dessas almas é o festejado Oderisi. Encontrando-se no Purgatório, entre o
Inferno e o Paraíso, está cada vez mais consciente que “A fama dos homens assemelha-se à
flor que se abre e se cresta por efeito do mesmo Sol que a fizera germinar”. (ALIGHIERI,
1981, p.164). Ao citar Dante no final de sua homenagem a Lamartine, Negreiros soa
plangente, mas confiante. O Purgatório é montanha apontando para o alto – há esperança.
A esperança de que os homens percebam, talvez como Lamartine percebeu, que neste
purgatório em que cada um vive suas vidas a glória mundana não é senão sopro de brisa,
conforme proclamou Dante:
Que fama haverá, pois, de ti, ao fim de um milênio, quer deixes a vida
num extremo passo da velhice ou ao tempo do inconsciente balbucio
infantil? Pois da eternidade à face, o mais dilatado tempo é menos que
um bater de cílios lá do Céu no mais tardo círculo. (ALIGHIERI, 1981, p.
163).

Nestes textos poéticos, Lamartine é transformado em personagem literário, em tema
de poemas. Ele entra, assim, para o imaginário da literatura nordestina, principalmente a
norte-rio-grandense, dado o seu alto teor significativo associado à imagem do sertão (uma
tradição brasileira). Os poetas citados (exceto Zila Mamede), talvez por serem de outra
geração, veem o escritor como mito e não como “parceiro”. Oswaldo Lamartine já é a
tradição para esses autores. Portanto, será sempre Luís da Câmara Cascudo seu principal
interlocutor. Até a morte do historiador, em 1987, será mantida uma correspondência entre
os dois que revelará a formação de Oswaldo Lamartine como pesquisador. É dessa
correspondência que trata o capítulo a seguir.

116

Na tradução de Hernâni Donato: “Ó glória vã dos ímpetos humanos!” (ALIGHIERI, 1981, p. 163).
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2 CINZAS VIVAS E MORNAS
Cartas fixam experiências. O tempo, sempre inevitável, desgasta – ou fortalece –
relações, afetos, amizades. As cartas revelam o quanto se esteve seduzido, cativado,
encantado – ou não. No caso de Oswaldo Lamartine e Luís da Câmara Cascudo, a sedução
é mútua. Ambos se queriam, necessitavam-se. Cascudo, sempre urbano, estava atento ao
“registrador das coisas do sertão” em que Oswaldo se tornara – e o incentivava a seguir seu
caminho. Oswaldo, mesmo já morando no Rio de Janeiro, ou seja, na metrópole e capital
cultural do país, precisava da sabedoria primordial do mestre.
Nas cartas são encontrados vestígios inimagináveis – do que se sentiu e do que se
deixou sentir. Segundo Malcom (1995), talvez seja o único caminho que permite ao
pesquisador ter contato com o que sobrou do vivido 117 e, por este motivo, a carta seja tão
valorizada pelos biógrafos – investigadores que acreditam quase totalmente em sua
autenticidade. “Tudo o mais que cai em suas mãos é estagnado, remoído, contado e
recontado, dúbio, inautêntico e suspeito”, diz Malcom (1995, p. 117-118).
No ano de 2005, Oswaldo decide mostrar ao público leitor a correspondência que
lhe foi enviada por Luís da Câmara Cascudo e publica o livro De Cascudo para Oswaldo.
Através de cartas, bilhetes e cartões, o leitor entrará na intimidade do historiador e
acompanhará o fortalecimento da relação entre os dois amigos. Segundo se depreende do
seu testemunho, nem sempre o escritor desejou essa publicação. No entanto, esse suposto
desejo de manter em segredo contradiz com a sua atitude que, antes de entregá-la ao
escritor e jornalista Vicente Serejo, guardou durante anos a correspondência numa pasta de
plástico sob expresso aviso escrito após três anos da morte de Câmara Cascudo. A atitude
de guardar as cartas organizadas e entregar a uma pessoa do meio literário já é um desejo,
mesmo que velado, de publicação:
A correspondência contida nesta pasta, de Luis da Câmara Cascudo
(Natal, 30/dez/1898 + 30/jul/1986) para mim, não se destina ao prelo.
Rio de Janeiro, 15/Nov/89
Oswaldo Lamartine de Faria
(LAMARTINE DE FARIA, 2005, p. 9).

Vicente Serejo instigou durante anos a publicação dessas “cinzas vivas e mornas de
um tempo imenso de vida”. Quando viu pela primeira vez as cartas durante uma visita a
117

Neste caso, após o filtro de Oswaldo Lamartine.
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Oswaldo Lamartine, no Rio de Janeiro, o jornalista percebeu estar diante de um tesouro a
guardar a memória cultural do Rio Grande do Norte. Essa experiência é descrita na
primeira orelha do livro De Cascudo para Oswaldo:
Foi assim.
Um dia, numa das minhas viagens ao Rio, conversando com Oswaldo
naquele seu apartamento tão nordestino da Marquês de Abrantes, no
Flamengo, perguntei pelas cartas de Cascudo.
Lembro que ele começou reclamando do seu tempo de vida nômade, no
redemoinho das bagagens feitas e desfeitas, como administrador da
Fazenda Oratório, em Macaé; e, depois, da Colônia Agrícola Nacional do
Maranhão, em Barra do Corda, uma vastidão de quatrocentos mil
hectares. Até ser técnico do Banco do Nordeste, e fixar residência no Rio
durante mais de trinta anos.
Mesmo cuidadoso com seus arquivos, sua luta na colônia maranhense era
viver num mundo difícil, convivendo com índios e caboclos, com pouca
comunicação. Impossível, de vez em quando, não extraviar um cartão,
um bilhete ou uma carta. Mas a correspondência estava lá, acomodada
numa pasta.
Só numa segunda conversa sugeri a publicação. Ele rosnou qualquer
coisa, como um bicho cutucado na sua furna, e calou. Alguns dias depois,
já de Natal, cobrei as cartas. Desta vez foi mais amistoso, mas mesmo
assim não cedeu.
A grande surpresa só veio alguns meses depois, num envelope de Sedex.
Abri, estavam lá as cartas. Como até hoje. Numa pasta de plástico. Presas
a uma fita de nylon que serve como lacre. Numa capa que ele mesmo fez
com algumas colagens. [...]
Os originais agora eram meus. Desde que não publicasse. Guardei a jóia
literária. E esperei.
Este ano [...] perguntou se minha opinião sobre a publicação das cartas de
Cascudo ainda era a mesma. E que eu respondesse sem querer agradá-lo.
Confirmei. Então autorizou que levasse a Abmael, do Sebo Vermelho,
recomendando que fizesse parte da Coleção Mossoroense.
[...] Como num fogo sertanejo, feito com lenha catingueira, aqui estão as
cinzas vivas e mornas de um tempo imenso de vida, e reunindo dois
homens de espírito e de gênio. (SEREJO, 2005).

Para justificar a ausência de algumas cartas – há grandes intervalos de uma carta a
outra – Oswaldo redige, em setembro de 1999, uma nota explicativa bem no seu estilo, o
que revelava certa intenção de publicar, talvez já sob a influência de Vicente Serejo:
Estas são as que sobraram.118 A vida tange a gente de um canto pra outro
e, a cada mudança, o cão dá fim a umas coisas.
Se bem me lembro não encontrei mais uma que mandou da Guiné-Bisao,
nem outras sobre rastejadores & vaqueiros – temas que nos encantavam –
e também umas duas sobre as casas de fazendas do Seridó.
118

As mudanças de residências feitas pelo escritor durante sua vida, certamente, contribuíram para a perda de
algumas cartas. No entanto, algumas podem ter sido censuradas pelo próprio Oswaldo Lamartine. É uma
hipótese que não pode ser esquecida.
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Fz. Acauã, setembro de 1999.
Oswaldo Lamartine de Faria.
(LAMARTINE DE FARIA, 2005, p. 11).

Durante a leitura dessa correspondência podemos acompanhar a aproximação e a
construção da intimidade entre Cascudo e Lamartine. Às vezes, vislumbra-se mesmo um a
olhar o outro. Ocorre entre ambos o que a sensibilidade de Foucault observará:
Escrever é pois “mostrar-se”, dar-se a ver, fazer aparecer o rosto próprio
junto ao outro. E deve-se entender por tal que a carta é simultaneamente
um olhar que se volve para o destinatário (por meio da missiva que
recebe, ele sente-se olhado) e uma maneira de o remetente se oferecer ao
seu olhar pelo que de si mesmo lhe diz. De certo modo, a carta
proporciona um face-a-face. (FOUCAULT, 1992, p. 150).

No texto que abre o livro, Oswaldo rememora a amizade da sua família com a
família de Cascudo e as visitas do extrovertido Francisco Cascudo (1863-1935) – “era um
conversador de encher a sala”119 – e do seu filho Câmara Cascudo ao seu pai Juvenal
Lamartine na casa da rua Trairí, 558: “Mais ou menos por esse tempo o filho dele,
Cascudinho, também andava sempre lá por casa numa inquisição de perguntar a meu pai
coisa do sertão velho”. Estas são lembranças de quem à época “era ainda um menino para
quem o mundo se resumiu num quintal de mangueiras, futebol de bola-de-meia e batalhas
aéreas de arraias de rabos faiscantes de rucegas, ali bem perto do Campo do Triângulo,
onde hoje construíram o Ateneu”. Mesmo com os infortúnios que o destino reservou para
os Lamartine nos anos de 1930 – “Meu pai desterrado, nossa casa depredada e eu, sem ter
condições de estudar em Natal” – a amizade entre as duas famílias permaneceu. A década
de 1940 traz Oswaldo de volta ao Rio Grande do Norte – formado pela Escola Superior de
Agricultura de Lavras, irá trabalhar na Fazenda Lagoa Nova, em Riachuelo – e ao convívio
de Luís da Câmara Cascudo. A amizade de “Cascudinho” com Juvenal Lamartine se
estenderá, incondicionalmente, ao filho Oswaldo:
Por esse tempo, Luís da Câmara Cascudo, o então, Cascudinho, também
continuava amigo de meu pai e de meu irmão Silvino, pediatra de seus
filhos. Foi não foi, quando eu ia a Natal, dava as caras na casa dele. Visita
de amizade e perguntação: eu, tentando inutilmente tapar os buracos
maiores de minha ignorância, e ele querendo saber cada coisa do sertão,
se ainda era assim ou assado ou como se fazia agora – cutucando, na
faquinha-curta, minha curiosidade para o mundo onde vivia e não via.
119

Cito neste parágrafo declarações de Oswaldo Lamartine que constam na página 13 do livro De Cascudo
para Oswaldo.
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Veio a guerra, minha classe (1919) foi a primeira convocada. Servi na
CM/III do 16º RI pracinha 1918. Desmobilizado voltei à Fazenda, casei e
tempos depois fui morar em Natal.
Havia naqueles tempos uma certa inquietação na província. Gente
empenando e ensaiando voar. Nas páginas dos suplementos literários e
das revistas Bando, Zero e Clã.
Os mais chegados a Cascudo eram Veríssimo de Melo, Lenine Pinto,
Manoel Rodrigues de Melo, Raimundo Nonato, Helio Galvão – da revista
Bando, além de Antônio Pinto e José Gonçalves de Medeiros.
O redemoinho da vida me fez ciganar para o sul (Fz. Oratório, Macaé/RJ)
e dali para o Norte a fim de administrar a Colônia Agrícola Nacional do
Maranhão, em Barra do Corda (1951/52).
Vez por outra um cartão, bilhete ou carta, extraviados nas muitas
bagagens feitas ou desfeitas. A CANM era um mundo de 400 mil
hectares de terra tomada dos caboclos Canelas (jês) e Guajajaras (tupis)
empurrados para muito além de suas fronteiras.
Foi dali que um dia enderecei a Cascudo uma foto em tamanho postal. Ao
meu lado uma tora de jovem Kraô (FIG. 41). (LAMARTINE DE FARIA,
2005, p. 13-14).

FIGURA 41 - A foto que Oswaldo Lamartine endereçou a Cascudo, ao lado do jovem
índio Kraô
Fonte: LAMARTINE DE FARIA, 2001, p. 43.

A partir do envio dessa “foto em tamanho postal” ao lado de um índio da tribo
Kraô, inicia-se uma correspondência que só findará no ano de 1983, pois Cascudo, doente,
já não conseguia mais escrever. A resposta de Cascudo para a foto, datada de 12 de
novembro de 1951, é uma sutil instigação para Oswaldo pesquisar a vida, os costumes e a
cultura daquela tribo de índios:
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Seu retrato, na dupla, tem feito sucesso. Eu conheço apenas o TERRA
DAS PALMEIRAS do Fróes Abreu,120 livro de 1931, descrevendo uma
temporada aí, nesses mundos. Gostei muito do livro e foi o principal
documentário para o CUPELO, que figura no ciclo dos monstros do
GEOGRAFIA DOS MITOS. Mas, vinte depois, haverá cousa nova para
ver, ouvir e contar... Você está, evidentemente, como o rato dentro do
queijo, solto na capoeira, como raposa vadia, pronto para o que der e
vier... Poderia fazer muito com seu espírito pesquisador, minucioso e
paciente para ir juntando pau a pau até fazer a coivara inteira. Conversa
puxa conversa, V.121 podia juntar muita coisa preciosa sobre a literatura
oral dos Canelas, contos, anedotas, casos para rir, assombrações, coisas
espantosas, estórias de caçadas e pescarias, coisas obscenas (mais raras
de confidenciar) enfim tudo quanto revelasse o índio na sua intimidade,
na sua naturalidade, na sua normalidade e assim ter-se-ia documentário
para acompanhar as influências remotas e as modificações desses temas
no espírito do indígena. Tanto mais simples, mais besta, mais banal a
estória talvez mais clara e positiva para o retrato psicológico. É uma
missão de tempo, vagarosa, lenta, paciente, teimosa como jumento
quando vê automóvel. Mas V. é capaz de fazer essa estória, como raros
outros. E ir discorrendo tomando nome, idade, condição social e mental
dos informantes. Dava um big ensaio.
Agora vou findar. Hoje, domingo, a data certa é 11,122 estou respondendo
cartas atrazadas e algumas malcriadas como o seu curto postal, bonito e
cheio de sugestões. [...] grande abraço deste seu velho.
Luis da Câmara Cascudo
(CASCUDO, 2005, p. 15).

Oswaldo não teve tempo, contudo, de seguir os conselhos de Luís da Câmara
Cascudo, pois retornou a Natal no ano seguinte, 1952, para instalar o Núcleo Colonial do
Pium – “e foi quando botamos a conversa em dia” (LAMARTINE DE FARIA, 2005, p.
16). Os dois amigos, minuciosos pesquisadores, fascinados pelas coisas do sertão tiveram
quatro anos para conviverem diariamente. No ano de 1956, Oswaldo ingressa no Banco do
Nordeste do Brasil e vai para Fortaleza, onde fica durante um ano, sendo transferido em
seguida para o BNB no Rio de Janeiro, no qual se aposentará em 1979: “É dessa época que
me sobraram algumas cartas: resposta às minhas dúvidas, localização de “desaparecidos”
ou livros e pequenas coisas e grande afeto de lá para cá – sempre dando mais do que
recebendo”. (LAMARTINE DE FARIA, 2005, p. 16).
Ler tal correspondência é imergir na riqueza do universo desses dois homens.
Jamais saberemos se Câmara Cascudo aprovaria ter essas cartas publicadas e lidas por
120
O livro Na Terra das palmeiras foi editado no Rio de Janeiro pela Officina Industrial Graphica. Sílvio
Fróes de Abreu (1901-1972) foi um químico e geógrafo brasileiro especializado nas descrições das regiões
naturais, com ênfase nas jazidas minerais. Realizou trabalho de campo em regiões com predomínio de
babaçuais entre os índios Guajajara e Urubu-Kaapor, respectivamente nas regiões do Mearim e Baixada
Maranhense em 1929-1930. (MARTINS, 2012).
121
Esta é forma como Cascudo abrevia o pronome “você”.
122
Ele data no cabeçalho: “Natal, 12-XI-51.”.
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outros além do seu “Oswaldinho”. Afinal, como afirma Pena (2006, p. 76). “A história de
qualquer coisa é apenas o que podemos saber sobre esta coisa, jamais a totalidade. A
lacuna é onipresente”. Em alguns momentos, há uma sensação de estarmos nos apossando
de algo que não nos pertence, mas em outros a sensação é que estamos em casa, sentados
no cômodo que mais nos apraz, lendo antigas cartas que falam sobre coisas que muito nos
interessam e nos vitalizam. O que faremos com essas leituras é uma responsabilidade que
temos com cada carta lida, ainda conforme Pena (2006, p. 76): “[...] toda vez que lemos um
texto sobre o que já passou, estamos dando nova forma àquele acontecimento”. Portanto,
esses escritos nos dizem coisas que não disseram a Oswaldo e vice-versa.
Ao enviar essas cartas a Vicente Serejo, Oswaldo Lamartine talvez não tivesse
consciência de quantas memórias juntas esses escritos carregavam e quantas interpretações
diferentes eles trariam. Na verdade, o que fazemos agora é buscar asilo em cada uma delas
e nas anotações iluminadoras que Oswaldo Lamartine escreveu na edição do livro.
A curiosidade e o interesse que moveram esses dois intelectuais a pesquisar sobre a
cultura do seu povo são sopros de inteligência que impulsionam a sensibilidade de quem
faz da investigação científica minuciosa um dos principais propósitos da vida.
No ano de 1963, ambos estão interessados na alimentação. Lamartine já está com o
livro Conservação de Alimentos nos Sertões do Seridó no prelo, no Instituto Joaquim
Nabuco, em Recife, e Câmara Cascudo coleta material para a História da Alimentação no
Brasil. Sobre uma folha de papel onde se leem os nomes do Ministério da Educação e
Cultura, Universidade Federal do Rio Grande do Norte e Instituto de Antropologia,
Cascudo escreve o texto à máquina e assina o seu nome à mão.
Natal, 9-1-1963
Osvaldo123 amigo.
Tinha pedido a Maria de Lourdes124 seu endereço porque estava
precisando bater os loros em cima de V. Sigo amanhã [a] Recife e de
volta conversarei sem resfolegar. Meu trabalho é a HISTÓRIA DA
ALIMENTAÇÃO NO BRASIL. Já citei V. Estou precisando cheirar essa
conservação de alimentos antes de ir prás Africas. Como será? Há copia?
Contei o seu conselho de comerem o jumento. No Recife falarei com
Mauro Mota a ver se ele deixa eu ler seu ensaio. Passe a vassoura pelo
lado de dentro da cabeça, junte, e mande dizer o que se lembrar de
comida, normal, de-festa, de-seca, matolotagem de viagem, de-campo,
etc. Depoimento para eu envernizar a jumentalidade pessoal. Ditados
referentes ás comidas. Tabus alimentares. Cadê tempo pra máis?
Um acôxo. (CASCUDO, 2005, p. 17).
123

De todas as cartas e cartões, esta é a segunda vez em que Cascudo grafa o nome de Lamartine com “v” – a
primeira vez é na carta em que ele fala do índio do Maranhão.
124
Cascudo está se referindo a Maria de Lourdes Leão Veloso da Rocha – Ludy.
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O historiador estava, à época, totalmente envolvido com tudo que se referisse à
alimentação no Brasil, portanto, ler o livro de Oswaldo, Conservação de alimentos nos
sertões do Seridó que já estava no prelo no IJN, era imprescindível para a sua pesquisa.
Mauro Mota foi diretor executivo do Instituto Joaquim Nabuco de 1956 a 1971, por isso a
intenção de Cascudo de pedir a ele para ter acesso aos originais de Lamartine.
A palavra “matolotagem”, utilizada nessa carta por Cascudo, tornou-se verbete no
Vocabulário do Criatório Norte-Rio-Grandense:
Matolotagem, s. Provisão de composição variada (carne de sol, farinha
de mandioca, rapadura, etc.) para viagens ou trabalhos de campo,
distantes de casa. Também tem o sentido de ração-conserva para um
período difícil. Em carta inédita recolhida por José Gonçalves de
Medeiros, o velho Targino Pires Pereira, na seca de 1877, no Acari,
escrevia a seu primo Antônio Pires d’A. Galvão: “... para pedir que
vendão uã matolotagem a esse pobre velho, seu parente e am.º pª me
ajudar a viver mais alguns dias, etc. Outros aqui teem achado esse
recurso. O professor Alexe já matou duas; Benjamim achou S. Rosa que
lhe deu um boi...”. Rês de ---- ou de matutagem, como diz o matuto, é a
rês gorda, em condições de abate; o mesmo que rês de chã, de carne-desol ou de carne seca. (LAMARTINE DE FARIA, 1997, p. 97).

O próximo escrito de Cascudo a Oswaldo está datado de 1969, ou seja, seis anos
após a última mensagem. Censuradas por Lamartine ou extraviadas durante os
deslocamentos do escritor, talvez tenham existido outras cartas, jamais saberemos. No final
da década de 1960, Oswaldo estava com mais um livro para ser publicado e Cascudo, em
uma de suas últimas viagens ao Rio de Janeiro, leu os originais e deu sua contribuição:
Em uma de suas últimas vindas ao Rio de Janeiro 1968 ou 9, teve a
oportunidade de ler, ainda em originais, Uns fesceninos oferecendo
achegas. Tempos depois, fev/69, por se enquadrar na mesma temática, me
enviaria o livro Major Sinval – Nelson Barbalho [...]. (LAMARTINE DE
FARIA, 2005, p. 18)

Uns fesceninos é um livro ímpar em sua obra. E Major Sinval,125 é o livro que tira o
escritor Nelson Barbalho do ineditismo, editado pelo Jornal Vanguarda, lançado no ano de
125

Trecho do artigo de autoria da médica Valéria Barbalho, filha de Nelson Barbalho, escrito no jornal
Vanguarda: O festejado ano de 1968, tão importante para a cultura brasileira também foi marcante para o
meu pai, Nelson Barbalho. Não que ele tenha participado da turma da Bossa Nova, mas porque naquele ano,
no Natal, aconteceu o lançamento do seu primeiro livro: Major Sinval. Cinquentão e com mais de trinta
livros já escritos, porém inéditos, meu pai achava que ia morrer “virgem de publicação”, pois tais livros, que
ele escrevia desde 1945, ficavam na estante da nossa casa aguardando um editor”. Escreveu sobre Sinval sem
grandes pretensões, queria apenas presentear, com o livro, o seu grande amigo que estava completando 85
janeiros, quando o jornalista Gilvan Silva, diretor, na época, do jornal Vanguarda, resolveu editá-lo.
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1968, em Caruaru, Pernambuco. Com o livro está o seguinte bilhete – duplamente assinado
–, escrito logo após o retorno do Rio de Janeiro e de Pernambuco, sem a marca de
nenhuma instituição, apenas a folha em branco e o texto novamente datilografado:126
Oswaldinho.
Engalhei 10 dias no Recife e estou em casa, revendo as brisas de
matapasto.
Mando, emprestado,127 esse livrinho gostoso no rumo da veracidade
sertaneja. O ambiente é o velho Caruaru. Veja a página 43.
No fim de março devolva o bicho.
Vadiou os carnavá?128
seu
Camara Cascudo
Natal 17-2-1969
Luis Natal
(CASCUDO, 2005, p. 18).

Oswaldo lançará Uns Fesceninos no ano seguinte, 1970, pela editora carioca
Artenova, reunindo a poesia burlesca de 17 poetas norte-rio-grandenses. Ele se recusava a
considerar a coletânea como páginas de uma lírica erótica:
Há sempre uma poesia na língua de cada povo que nunca foi botada em
letra de fôrma. É a lírica obscena, copiada em campos perdidos e
passadas de bôca em bôca no rimar moleque, primário ou erudito e que se
deforma ou apaga na derradeira memória dos homens.
A preservação desse gênero literário é necessário aos estudiosos e as raras
edições impressas são àvidamente caçadas pelos bibliófilos. É um gênero
que reclama tiragens limitadas, fechadas, fora do alcance do grande
público, permitindo, somente através desses poucos, o estudo da obra
daqueles outros.
Assim, pensamos em organizar este livro, para que se registre o que
existiu ou existe de mais significativo na poesia burlesca do Rio Grande
do Norte.
Parece melhor classificá-la como cantigas d’escárnio e maldizer,
cantadas em Portugal desde o século XIII. (LAMARTINE DE FARIA,
1970, p. VI).
O dono da Pharmacia Franceza foi, conforme a apresentação no primeiro capítulo do livro: "Farmacêutico,
político militante, caçador, trocadilhista, glosador, poeta do pé quebrado, criador de passarinhos, amante da
natureza, falador da vida alheia, caixeiro-viajante de si mesmo, contador de lorotas, comedor de jaca, tocador
de zanofone, tradutor de bilhetes da freguesia dos matos, puxador de quadrilha e soltador de buscapés
pelo São João, tirador de espírito manifestado em mulher bonita, tomador de aguarrás destilada em
alambique, de vez em quando, para disparecer as mágoas e tocar o barco pra frente, apreciador de cantorias e
repentista. Coisas importantes à beça."
(http://www.jornalvanguarda.com.br/v2/index.php?pagina=noticias&id=2641).
126
O interessante é que ele assina o seu nome duas vezes na folha. Na primeira assinatura ele escreve, logo
após o texto, “Camara Cascudo”. A segunda, “Luis Natal”, em letras enormes, está no rodapé da folha, logo
após o nome da cidade e a data.
127
Grifos de Câmara Cascudo.
128
Cascudo está se referindo ao Carnaval de 1969, que naquele ano foi celebrado na terça-feira de 18 de
fevereiro.
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Lá estão Abner de Brito, Coriolano Ribeiro, Damasceno Bezerra, Enéas Caldas,
Jaime Wanderley, José Areias, José Coriolano, José Medeiros, Luiz Wanderley, Mariano
Coelho, Milton Ribeiro Dantas, Moysés Sesyom, Pedro Luz, Ramiro Capitão, Ramiro
Dantas, Renato Caldas e Zeca Galo, além de vários poetas “de rua”. Para cada um desses
poetas, Oswaldo fez anotações e comentários, ratificando suas pesquisas sobre sonetos,
motes e glosas:
Aqui e acolá, versões desencontradas falam de passagens mais
condimentadas na peleja desse ou daquele cantador. Mesmo quando
folheamos a literatura de cordel do Nordeste, raros são os momentos em
que o verso golpeia abaixo da linha da cintura. Mas quando a gente se
resolve a fazer que nem ferrinho de dentista e cascavilhar até a raiz,
descobre que é obra de poeta de rua... (LAMARTINE DE FARIA, 1970,
p. 90).

Quase quarenta anos depois, em 2008, Uns fesceninos será reeditado em edição facsimilar organizada pelo poeta Carlos Newton Júnior (conforme citado no segundo capítulo
desta pesquisa), com depoimentos de Rachel de Queiroz e Ariano Suassuna. O texto de
Rachel é o mesmo publicado no jornal O Galo, em julho de 1997 e, posteriormente,
publicado com algumas pequenas variações na segunda orelha do livro Em Alpendres
d’Acauã. O depoimento de Ariano Suassuna é um texto exclusivo para a publicação, um
conciso e emocionado texto, no qual o escritor pernambucano fala de sua admiração por
Oswaldo e de quando se encontraram pessoalmente129 pela primeira vez, em novembro do
ano 2000:
Posso dizer que eu já era amigo de Oswaldo Lamartine antes de conhecêlo pessoalmente, ou mesmo através de cartas, uma vez que nunca nos
correspondemos. Quando, em 1930, minha família precisou deixar a
Paraíba, por conta das perseguições de que éramos vítimas, foi o pai de
Oswaldo, o então governador Juvenal Lamartine, quem nos acolheu;
passamos, assim, uma temporada em Natal, minha mãe, eu e meus
irmãos, numa casa do Dr. Juvenal que ficava junto ao mar e cuja
lembrança me serviu para escrever uma passagem do meu romance O Rei
Degolado.130 Eu tinha cerca de três anos de idade, e Oswaldo, já com
onze anos, salvo engano, encontrava-se estudando no Recife ou no Rio.
[...] De longe, nos admirávamos mutuamente. Sempre li os seus livros a
129

A fotografia que registrou esse encontro, de autoria da escritora Natércia Campos, foi reproduzida na
introdução desta pesquisa.
130
Questionado pela jornalista Marilene Felinto sobre o motivo de ter parado de escrever O Rei Degolado,
Suassuna respondeu: “Foi um processo curioso. O livro foi publicado primeiro no ‘Diário de Pernambuco’,
cada semana um capítulo. Dessa maneira escrevi duas partes. Aí, vi que podia publicar por partes. Então,
publiquei a primeira em livro e iria publicar a segunda quando resolvi parar, porque não estava me
satisfazendo mais aquela forma. Apesar de não parecer, eu sou muito exigente com a forma de escrever”.
(FELINTO, 1991).
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que tive acesso e sabia que ele lia os meus. Quando o conheci
pessoalmente, ambos já velhos, em Natal, Oswaldo me deu dois
presentes. O primeiro deles foi uma carta de minha mãe a seu pai,
agradecendo a acolhida de 30 e elogiando a simpatia do povo potiguar. O
segundo foi ter me levado ao local onde se erguia a casa em que fiquei
quando menino e que tanto marcara minha infância. Oswaldo foi, sem
sombra de dúvida, um dos homens mais íntegros que conheci em minha
vida. (SUASSUNA, 2008, p. 19-20).

No seu simbólico papel de arauto da literatura do Rio Grande do Norte, Woden
Madruga divulga e comemora a reedição em sua coluna diária “Jornal de WM”:
Vai sair uma nova edição de Uns fesceninos, de Oswaldo Lamartine de
Faria, uma preciosidade bibliográfica, verdadeira raridade, sonho de
bibliófilos e leitores exigentes. A única edição, e esgotadíssima, é de
1970 (Coleção Erotika Lexicon, da Artenova, Rio de Janeiro - GB). Esta,
agora, sairá com o patrocínio da Capitania das Artes (Prefeitura de Natal),
integrando a Coleção Letras Natalenses.131 Será impressa na
editora Bagaço, do Recife, muito cuidadosa em seus projetos gráficos.
Com isso se faz uma bela homenagem a Oswaldo que, se vivo fosse,
estaria fazendo, em novembro que vem 89 anos, quando haverá o
lançamento aqui em Natal. Trata-se de uma reprodução fac-similar da
primeira e única edição, a partir de um exemplar com notas manuscritas
pelo autor e que pertence ao poeta cearense Virgílio Maia. [...]
(MADRUGA, 2008, p. 2).

O jornalista prossegue o seu texto, falando sobre a edição original, da qual possui
um exemplar:
[...] Na edição original, a capa é de Walney de Almeida, a partir de um
desenho de Poty132 que também assinou as ilustrações. Na página de rosto
lê-se a observação: “Este livro é publicado especialmente para bibliófilos
e colecionadores em edição fora do mercado, numa tiragem especial de
1.000 exemplares numerados de 0001 a 1000.” O exemplar que tenho é o
de número 958. Acaricio-o com ternura e saudades. [...] (MADRUGA,
2008, p. 2).

À época da reedição de Uns fesceninos, a Fundação Cultural Capitania das Artes,
responsável pela reedição do livro, era presidida por Dácio Galvão, filho do historiador
131
À época, o conselho editorial da Coleção Letras Natalenses era composto por Carlos Magno da Silva
Araújo, Francisco Carlos de Souza, João Batista de Morais Neto, Lívio Alves de Oliveira, Luiz Carvalho de
Assunção e Marize Lima de Castro.
132
“Salvador Monteiro – o das Edições Alumbramento – folheando os originais de Uns fesceninos – receitou
papel kraft – klabin de impressão, capa e capitulares em traços fortes e primitivos. Foi quando Nei Leandro
me botou em contato com Poty. Ele morava a um quarteirão do meu edifício. Agradou-se do trabalho e fez
mais do que se queria, não quis dinheiro – recebeu amizade.” (LAMARTINE DE FARIA, 2001, p. 71).
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Helio Galvão. Em 1989, Oswaldo Lamartine escreveu o prefácio do livro póstumo de
Helio Galvão, Derradeiras cartas da praia & e outras notas sobre Tibau do Sul. Nesse
texto, Lamartine ratificou sua admiração pelo amigo e pelo historiador:
Parece que o estou vendo. Meão de altura, fanado de corpo, trigueiro,
cabelos lisos e prateados depois que dobrou a casa dos cinquenta e aquele
olhar mortiço que deixou de herança para toda a filharada. De fala baixa e
de quase nenhuma gesticulação. Discreto e reservado – de uma timidez
sem cavilações – parecendo escondido dentro dele mesmo. Assim o
conheci por muitos anos e dele nunca ouvi palavra ou gesto com o menor
ranço de mesquinharia. Assim o carrego entalhado em minha saudade – é
que entre nós nunca houve o adeus.
Mas a gente tem que se vigiar para falar dele sem descambar para a
louvação incontida. A imagem sem retoques, em preto-e-branco com toda
a dimensão do homem, o chefe de família, o amigo, o compadre, o
escritor, o profissional – está na linha e entrelinhas dos seus escritos.
Era dos poucos que ainda me fazia ter um resto de esperança na espécie
humana.
Nestas Cartas da Praia fala do dia-a-dia de uma comunidade praieira,
pobre e só, entre o mar e as dunas, em meados deste século. Ele mostrou
pra o nosso mundo através de suas palavras sem atavios, lavadas em
barrela e engomados no branco anil de momentos do melhor dizer da
nossa palavra escrita. Este é um livro que não carece ser apresentado. [...]
(LAMARTINE DE FARIA, 1989, p. 5-6).

Ainda no ano de 1969, Cascudo irá escrever a Oswaldo Lamartine. A folha de papel
onde o texto está escrito à maquina é, no mínimo, peculiar. Traz impressos os nomes da
Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Faculdade de Medicina e Hospital das
Clínicas.133 Daí o aviso logo no início da mensagem quando Cascudo pede a Oswaldo para
não se assustar com o papel. “Resto do saque hospitalar”, ele brinca. No final da folha se lê
impresso em máquina tipográfica “Imprensa Universitária Mod. 134”,134 identificando
agráfica que imprimiu o bloco de folhas e qual o modelo do bloco. No início da carta,
Cascudo responde a uma suposta questão que Lamartine lhe fez: “Parece que este responde
à perguntação minha sobre referências históricas aos açudes primeiros em nossos mundos
– não me lembro mais direito” (LAMARTINE DE FARIA, 2005, p. 19). No final da carta,
Cascudo nomina de “magnífica” a contribuição que Oswaldo Lamartine fornece com as
suas pesquisas sobre o Seridó:

133

Logo após os nomes das instituições está impresso também em tipografia a palavra “Para” seguida de uma
linha pontilhada na qual Cascudo escreverá o nome “Oswaldinho”.
134
Atual Editora da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, criada na administração do reitor Onofre
Lopes, no ano de 1962.
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Natal, 17-7-69.
Para Oswaldinho.
Não se assombre com o papel. Resto do saque hospitalar. O requerimento
do reverendo Manoel de Jesus Borges em 1706135 é o limite dos meus
conhecimentos para a prioridade açudeira no Seridó. O incendio poderia
ter escolhido outra coordenada. Deduzo, psicanalitica, por excesso e
pudor ígnio. Um tanto desatualizado...
A saúde vai indo como tatu reumático mas dá para as despezas
quotidianas e, lá uma vez, saída dos trilhos monotonos e certeiros. Sua
contribuição seridoense tem sido magnífica, Oswaldinho. Podesse V.
contagiar, no plano da tenacidade pesquisadora, algumas inteligências,
seduzidas por tarefas mais rendosas e saborosas.
Um beijo teórico deste seu
Luis Natal
(CASCUDO, 2005, p. 19).

Os anos 1960 terminam e os dois amigos não mais se escrevem.136 Em dezembro de
1971, Cascudo completa 73 anos de idade e Oswaldo lhe envia um apertado abraço, ou,
segundo a linguagem do sertão, “um quebra-costela”. Cascudo, saudoso do amigo,
escreve-lhe no início de 1972, agradece a mensagem e lhe informa que acabou de entregar
o livro Uma história da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte: conclusões,
pesquisas e documentários. Esse livro será editado pela Fundação José Augusto naquele
mesmo ano. A pequena carta – a exemplo das outras e de todas que se seguirão – também
está escrita à máquina. No papel não há nome de nenhuma instituição. O que chama
atenção é a análise em tom terno e brincalhão que Cascudo faz da própria vida. No rodapé
da folha, após a sua assinatura, está manuscrito “saudade? saúde!”. A velhice mostrando
suas mazelas faz com que o historiador evoque, na breve carta ao amigo, a juventude cada
vez mais distante. Oswaldo Lamartine, à época com 52 anos de idade, era um sensível
interlocutor para Luis da Câmara Cascudo.
OSWALDINHO! Retribuo, no mesmo conseguinte, a mensagem tão
carinhosa para os meus 73 dezembros tropicais. A saudade137 está como
rapadura de comboeiro, poupada e doce, dá prá travessia. Continuo,
galinha velha, pondo e chocando ovos, sem pensar nos pintos, mas na
obediencia matinal da tradição poedeira e vã. Preciso ocupar-me para não
preocupar-me. Não tenho Inveja e menor recalque justamente por viver
com o focinho atolado nas minhas laboriosas inutilidades. Não atino com
o santo do dia nem pelo nome do vigário. Encanto, Oswaldinho! Fiz e
entreguei a HISTORIA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, 455 pp.
135

Em 1706, o Padre Mestre Manoel de Jesus Borges, o capitão-mor Alfonso de Albuquerque Maranhão e
João Dias recebiam sesmarias amplas e vagamente localizadas nos sertões do Rio Grande do Norte, cujas
terras eram consideradas esconderijos do gentio tapuia canindé, da tribo Jandui.
(http://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/dtbs/riograndedonorte/joaodias.pdf).
136
Ou algumas cartas desse período terão sido extraviadas, perdidas, censuradas por Lamartine?
137
Grifos de Câmara Cascudo.
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Creio que circulará esse ano. Lamartine sacudido com simpatia. Deus te
abençôe, pé de aroeira com arapuá.
Um abração deste seu velho
Camara Cascudo
Natal, 10-1-72.
Saudade? Saúde!
(CASCUDO, 2005, p. 20).

Quando Câmara Cascudo fala sobre a sua saudade de Oswaldo, usa a expressão
“rapadura de comboeiro”. Esta é uma das centenas de palavras coletadas por Lamartine e
publicada em Vocabulário do Criatório Norte-Rio-Grandense. Cascudo grafou suprimindo
a letra “i” após a letra “o”, a forma mais popular da palavra.
Comboieiro, s. Tangedor de tropa de animais ou comboio. O mesmo que
tropeiro. “Ali, acolá, o gurinhém estala com força acompanhado de um
assobio longo e fino que só canto de cigarra ao meio-dia e ponto. E o
poeiriço vai ficando atrás, deixando uma nódoa cinzenta no ar. Os
comboieiros vão montados em seus burros seleiros, com a camisa de brim
grosso listrado por fora das calças, um bom par de apragatas nos pés, um
guarda-peito de couro curtido, na frente, amarrado à cintura, uma bruaca
enfeitada de florões de prata [...]. ao lado, onde guardam e o dinheiro e o
fumo, uma grande faca de ponta, no quarto, entrançada com pistola de
dois canos, chapéu de couro ou de massa, coberto de pano, sem falar no
cachimbo ou no cigarro feito com mortalhas de papel compradas nas
vendas. O comboieiro era o traço de união entre a várzea e o sertão, entre
as serras e as salinas. Ainda mais: – era o correio, o telégrafo, o
mensageiro predileto de amigos e patrões. O intermediário valoroso das
nossas transações comerciais. Fator indispensável no progresso das
cidades sertanejas” (MELO, M. 1951)138. “O besouro mangangá / faz a
casa no capim, / comboeiro139 tocou fogo, / o besouro levou fim (trova
popular).” (LAMARTINE DE FARIA, 1997, p. 58).

A primeira edição de Vocabulário do Criatório Norte-Rio-Grandense saiu em
1966, a segunda edição sairá 31 anos depois, aumentada com quase mil novos verbetes.
Desde o início da década de 1970 que o pesquisador, “amuado pelas muitas escapulidas”,
já rastejava novas palavras para essa futura edição. A palavra castração estava em questão.
Oswaldo havia lido no romance Carlota Joaquina, a rainha devassa,140 de João Felício dos

138

Extraído do livro Várzea do Assu, de Manoel Rodrigues de Melo, publicado pela Livraria Agir Editora, no
Rio de Janeiro.
139
Da mesma forma que Cascudo escreve em sua carta a Oswaldo.
140
Trata a novela da permanência, forçada por Napoleão, da corte de Dom João (depois VI) no Brasil. (1808
a 1821). A vida venturosa de Carlota Joaquina, a única Rainha que o Brasil teve (as demais foram
Imperatrizes), seus desmandos, suas loucuras, sua ninfomania, sua desmedida inteligência e vivacidade,
malícia, pertinácia, arrebatamentos e enorme ambição. O livro termina com uma alegoria ligeira ao célebre
episódio histórico das sapatilhas atiradas ao mar, já a rainha de volta a Lisboa, “para não levar para Portugal
nem a poeira dessa terra de negros...” (http://www.joaofeliciodossantos.com.br/carlota.html).
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Santos, editado no Rio de Janeiro, em 1968, sobre a castração mourisca, a extração de um
minúsculo nervo atrás da orelha. E Cascudo é novamente consultado, “Toquei o búzio para
ele sobre a nossa rainha e essa castração de pé-de-ouvido.”, diz Lamartine (2005, p. 20).
Escrevendo em uma folha de papel na qual se lê, amalgamados no impresso em
tipografia, os nomes do Rio Grande do Norte, da Secretaria de Estado do Interior e
Segurança, do Departamento de Estabelecimentos Penais e Biblioteca Luiz [sic] da Câmara
Cascudo,141 ladeados pelo brasão do Estado, o historiador responde a Oswaldo dizendo
nada saber sobre essa castração, dá uma opinião direta sobre importância de um livro,
“Livros fundamentais, depende do rumo que queremos dar aos fundamentos” e faz uma
afirmação que demonstra sua visão sobre a condição feminina, questão sempre em
pauta:142 “Ver a rainha pelo sexo é visão limitada, terminando nos ovários”. No final da
carta, antes de dar notícias de seus familiares, Cascudo assina “[...] e um bom abraço deste
seu velho Luis Natal”, confirmando a intimidade estabelecida entre ambos:
Natal, 20-VII-72.
OSWALDINHO azougue-vivo...
Essa castração mourisca atrás da orevlha [sic] nunca ouvi referencia.
Livros fundamentais, depende do rumo que queremos dar aos
fundamentos. Gosto de conversar mas escrever é mesmo que jumento
entrar em açude. Há quem minta como cachorro de preá, querendo fazer
visagem. A devassa Carlota Joaquim [sic], fora das varias camas em que
se expolinhou, foi uma grande e soberba mulher, temperamento teimoso,
sabendo querer e defender o querimento,143 com sacrificio. Vêr a rainha
pelo sexo é visão limitada, terminando nos ovários. A velha deixou rasto
na História do Brasil, Espanha, Portugal. Era uma báita! Nada tenho com
o assanhamento clitoridiano da velhota. [...] Outro bem e um bom abraço
deste seu velho
Luis Natal
(CASCUDO, 2005, p. 21).

141

“Para quem reside ou visita Natal atualmente a sensação de uma identificação entre o espaço urbano e
Câmara Cascudo permanece [...]. Somos lembrados a todo instante que estamos nos domínios geográfico e
intelectual de Cascudo. Em um rápido percurso pelas ruas da cidade encontramos seu nome estampando
placas, fachadas e no interior de instituições”. (SALES NETO, 2009, p.17-18).
142
Questionada pela jornalista Marcela Buscato, da revista Época, se o feminismo não havia rejeitado as
diferenças emocionais entre os gêneros, a professora e escritora Camille Paglia respondeu: “A partir dos anos
1960, o movimento feminista tentou apagar qualquer menção às diferenças de comportamento causadas pelos
hormônios. Elas foram consideradas irrelevantes para o desenvolvimento feminino. Qualquer pessoa que se
referisse aos hormônios estava supostamente reduzindo as mulheres a animais irracionais. Mas homens e
mulheres sentem e expressam emoções de maneira diversa, porque os hormônios atingem o cérebro dos dois
sexos em níveis diferentes”.
(http://revistaepoca.globo.com/vida/noticia/2012/03/camille-paglia-o-feminismo-nao-e-honesto-commulheres.html)
143
Grifo de Cascudo.
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A palavra “castração” não se tornará verbete na segunda edição do livro
Vocabulário do Criatório Norte-Rio-Grandense, publicada em 1997. Consta o verbo
“Castrar” na página 48, redigido em apenas uma linha na qual constam os sinônimos
“emascular” e “capar”. O autor solicita ao leitor ver o segundo – o verbo capar – na página
43:
Capar, v. Emascular, castrar. Preferentemente é feito à faca – o processo
cirúrgico para extração dos grãos (testículos). E para justificar a
excelência do método, diz o sertanejo que, depois da operação, o touro ou
é boi ou é carniça.“No crescente da lua em maio / é tempo de se castrar /
Bezerro, carneiro e bode / Para poder aumentar...” (BATISTA, 1929).
Castra-se hoje mais raramente de macete (duas peças de madeira que, em
quina viva, golpeia a cordoveia144 (cordão espermático) interrompendo-a.
Também castram de volta, principalmente as miunças;145 no processo, o
operador inverte a posição do grão que, forçado, provoca a ruptura da
cordoveia, interrompendo-a, sem derrame externo de sangue.
Modernamente, alguns poucos já adotam o burdizo. Há ainda referência à
castração pelo rastro; daí o desabafo de certo rezador: “eu rezando no
rastro d’um, caí – lá nele – até a barba...” No sertão velho havia mulheres
profissionais no ofício de castrar galos. A operação era feita introduzindo
o dedo indicador (dedo do cu do frango) em incisão sob o ânus da ave,
por esmagamento, eliminando os testículos; daí a exp. ... fazer o sobrecu
com a unha. (LAMARTINE DE FARIA, 1997, p. 43).

Os versos desse verbete, de autoria do poeta popular paraibano Francisco das
Chagas Batista estão no livro Cantadores e poetas populares, publicado em 1929, um ano
antes de o poeta morrer em João Pessoa. Segundo Cascudo (1984, p. 325-326), “Francisco
das Chagas Batista não foi cantador, mas um dos mais conhecidos poetas populares. Sua
produção abundantíssima forneceu vasto material para a cantoria”. Citar, na redação dos
verbetes, Chagas Batista e inúmeros outros poetas146 e que falam das coisas no Nordeste e
do sertão é um indício de que o leitor Oswaldo Lamartine, mesmo sediado no Rio de
Janeiro, estava sempre lendo a literatura nordestina.
Após o envio da carta falando sobre Carlota Joaquina, Cascudo escreveu onze dias
depois a Lamartine. É um cartão incomum. Na frente está uma foto aérea, colorida, do
estádio Maracanã, no Rio de Janeiro. No verso do cartão, um agradecimento que Lamartine
considerou “uma de suas mensagens mais originais e gostosas”: “Oswaldinho, curisco,
144

Verbete no Vocabulário do Criatório Norte-Rio-Grandense: “Cordoveia, s Cordão testicular.”.
(LAMARTINE DE FARIA, 1997, p. 59).
145
Verbete no Vocabulário do Criatório Norte-Rio-Grandense: “Miunça, s. Ovinos e caprinos.”.
(LAMARTINE DE FARIA, 1997, p. 99).
146
Na página 33 desse mesmo livro, ele publica a capa do folheto de cordel As aventuras de um sertanejo
generoso.
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apresentada seja sua esmola no Reino dos Céus! Abraço e beijo no focinho”. Ele volta a
assinar “Camara Cascudo” e data: “Natal, 31-VII-72”.
Sobre o agradecimento, esclareceu Lamartine:
Naquele tempo a gente encontrava à venda, nas bancas de jornais, uma
belíssima série de postais com cenas indígenas. E ele não resistia a
tentação de... dar água na boca dos professores alemães.
Mais que depressa postei as mais expressivas. E a resposta veio em uma
de suas mensagens mais originais e gostosas. (LAMARTINE DE FARIA,
2005, p. 23).

“Grudado em um novo livro”, conforme diz a Oswaldo, Cascudo lhe escreverá três
meses depois da “gostosa” mensagem do cartão. O tom é alegre, bem-humorado,
desculpando-se por não escrever com mais frequência. Confessa que foi Zila Mamede, a
quem chama pelo apelido de Girinha Mamede, que lhe questionou o motivo de não
escrever mais a Oswaldo. À época, Zila está em Brasília, trabalhando na Assessoria
Técnica do Instituto Nacional do Livro (CASTRO, 2011). Oswaldo se queixou à Zila sobre
o silêncio de Cascudo: “Não me lembro mais quando, aonde nem porque, reclamei à Zila
Mamede do silêncio dele [...] (LAMARTINE DE FARIA, 2005, p. 24). O livro que
Cascudo está escrevendo é História dos nossos gestos, que será publicado quatro anos
depois pela editora Melhoramentos. Novamente, ele solicita a colaboração de Oswaldo:
“[...] o que for maginando nesse rumo, sacuda para esse seu velho parceiro”. [...]
(LAMARTINE DE FARIA, 2005, p. 24).
A folha de papel no qual Câmara Cascudo escreve o texto é a mesma da Secretaria
de Estado do Interior e Segurança, na qual também está impresso o nome da Biblioteca
Luiz147 da Câmara Cascudo, do mesmo bloco da carta de 20 de julho de 1972. No rodapé,
ele escreve à mão, em tom de brincadeira: “O papel é presente do Cel Rubens Pereira.148
Aleluia!...”. Os postais com as fotos dos indígenas anteriormente enviados por Oswaldo
são novamente motivo de agradecimento e a memória faz com que Cascudo relembre da
foto de Oswaldo no início da década de 1950, ao lado do indígena Kraô, na Colônia
Agrícola Nacional do Maranhão, em Barra do Corda:
147

Está grafado desta forma – com a letra z.
A menção de Cascudo ao coronel Rubens Pereira, ratifica a amizade do historiador com alguns militares,
porém não significa que Câmara Cascudo apoiasse as atrocidades cometidas no país durante o regime militar.
Sobre o citado coronel, o jornalista Agnelo Alves, contando suas memórias da época da ditadura, escreveu no
jornal Tribuna do Norte: “O coronel Rubens Pereira, nosso conterrâneo e de família amiga da minha família,
me telefonou logo que cheguei ao apartamento. Foi econômico nas palavras. Entendi o porquê quando disse
que viria me visitar por volta das dez horas da manhã seguinte. Guardo suas palavras em respeito ao seu
gesto de amizade”. (ALVES, 2013, p. 2).
148
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Natal, 19-X-72.
OSWALDINHO... Um beijo nas fuças!
Saudades suas! Carta de GIRINHA MAMEDE, tão querida, dando um
breve ar da sua graça dela [sic], e perguntando por que não escrevo ao
meu sobrinho “honoris-causa”. Falta de oportunidade e não de tenência
na pontaria afetuosa. Estou grudado com um novo livro (ainda?). Desta
vez sobre GESTOS. Assuntinho gostoso para um etnografo que não
carece149 inventar explicações da reportagem carioca. Pelo sim e pelo
não, o que for maginando nesse rumo, sacuda para esse seu velho
parceiro. Se V. não estiver por perto, dê um beijo picolé na Ludi. Saúde
mais ou menos tal e qual. Apenas estou sofrendo de excesso de falta de
apetite. Deve haver um nomão grego para esse troço incomodo e barato.
No mais, no mesmo conseguinte, como dizia o saudoso “tenente
Aquino”. Repito os agradecimentos pelos indigenas enviados. Tenho um
retrato seu com um deles, sisudo, solido, sereno. Dava reclame de
revigorante. Bem, Oswaldinho. Deus os, abençôe. Falta de carta não é
prova falta de bem-querer. Seu velho
Camara Cascudo
O papel é presente do Cel Rubens Pereira. Aleluia!...
(CASCUDO, 2005, p. 24).

Quando Oswaldo recebeu essa carta, ele passava por um dos momentos mais
dolorosos de sua vida: a morte de Isadora, sua única filha, falecida em 21 de agosto de
1972 (FIG. 42). Isadora se mata ao se jogar do edifício onde morava, no Rio de Janeiro.
Não se sabe o porquê de Cascudo não fazer menção à morte de Isadora, é suposto que ele
já o soubesse em outubro, mês em que a carta foi escrita. No entanto, somente em dez de
novembro, Cascudo dará, solenemente, suas condolências ao amigo. É um cartão entre o
terno e o lacônico. Diz ter lido a carta que Oswaldo lhe enviou – certamente falando da
morte da filha – e que a sua resposta é o silêncio. Talvez aí esteja a explicação para ele só
falar do falecimento de Isadora em 10 de novembro.

FIGURA 42 - Isadora entre o avô Juvenal e a avó Silvina Lamartine
Fonte: LAMARTINE DE FARIA, 2001, p. 72.

149

Os grifos são de Cascudo.
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No cartão está impresso o nome do Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande
do Norte acima da frase “A mais antiga instituição Cultural do Estado”. Abaixo da frase
está escrito o endereço: “Rua da Conceição, 622 – Natal”. Ladeando esses dizeres está o
brasão do Estado e abaixo do escudo o nome “Presidência”,150 que será riscada por
Cascudo com um grande “X”:
OSWALDINHO... Li sua carta com o coração e respondo em silencio.
Estou aí junto de V. na companhia de sua saudade. Hora em que as
palavras tem o sentido evaporado e parecem sacrílegas. Um beijo de tiovelho, amigo que o conheceu criança, como uma benção íntima e
calorosa que daria ao meu filho.
Deus o abençôe...
seu
Luis Natal
(CASCUDO, 2005, p. 25).

Na década de 1970, Oswaldo Lamartine está pesquisando sobre ferro e ribeiras do
Rio Grande do Norte. Na tentativa de amenizar a dor da morte da filha, ele se debruça
ainda mais sobre as suas investigações. À época, Lamartine escreve a Cascudo e lhe
pergunta o que os clássicos dizem sobre aquele tema. A resposta do historiador – desta vez,
sobre a folha sem qualquer timbre – é carinhosa e brincalhona e revela sem ostentação a
erudição do mestre da Junqueira Aires, mas também demonstra certo ceticismo com a
“sabedoria” que “inventam” na metrópole, no caso, no Rio de Janeiro. Nessa época,
Cascudo continuava escrevendo História dos nossos gestos:
Natal, 28-II-73
OSWALDINHO. Deus te abençôe. Satanás é quem sabe ás suas
ingrezias! V. é meu professor nessas façanhas. Não sei inventar
sabedoria, como fazem aí na Metropole. Sei apenas, num bufo de
erudição, que os portugueses aprenderam com os Romanos a ferrar o
gado. Virgilio, GEORGICA, I, v-263, fala no ad pecori signum, ferrando
o gado. Noutra paragem de Virgilio, GEORGICA, III, topa-se: – Logo as
ferres, a marca indique a raça (verso-156). Marcavam no quarto
trazeiro.151 Como seriam as marcas? Não me lembro do que escrevi no
DICIONARIO, “ferro ou ferra” nem no TRADIÇÕES POPULARES DA
PECUARIA NORDESTINA, publicado há cem anos no Ministerio da
Agricultura. V. sabe que a gente vai pulando de galho e fazendo ninho na
preferencia. O curral da meninice sertaneja ficou depois do serrote dos
sessenta... e tenho 74 feitos e tossideiros. Só lembro a lei do Ant.
Bernardo de Passos.152 Antes nada existe. Posterior, ignoro. Como vê,
150

À época, presidida pelo escritor e advogado Enélio Petrovich.
Quarto traseiro. Parte posterior dos quadrúpedes, que compreende a anca e as extremidades posteriores.
Do latim quartus. (SACCONI, 2010).
152
Antonio Bernardo de Passos, de 24 de outubro de 1853 a 1º de abril de 1857, foi presidente das províncias
do Rio Grande do Norte.
151
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hora jumental para dar lição á veterano como V. Continuo atolado
estudando GESTOS. Preciso ocupar-me para não preocupar-me e andar
querendo carregar andor. Bem. Um beijo no focinho.
Seu tio, no duro,
Luis Natal
(CASCUDO, 2005, p. 26).

Seis anos depois, Oswaldo Lamartine ainda estava em busca dos primórdios da
marcação de animais: “Quem teve essa astúcia, adonde foi ou como foi – não deixou
rastros de história nos livros que passaram pelos nossos olhos...”. (LAMARTINE DE
FARIA, 1984, p.17). Dizendo-se “areado”, Lamartine consultará o historiador Helio
Galvão. A resposta de Helio Galvão chegará em 28 de março de 1979, através de uma carta
junto ao poema Geórgicas, de Virgílio. O historiador ressalta o amor das pessoas daquela
época – 70 a. C. – pelos animais e diz desconhecer tradução portuguesa. Do texto que
assinalou para Oswaldo ler, traduz do francês para o amigo:
Principalmente não deixar de cuidar das vacas prenhes contra os grandes
calores. Leva então o rebanho a pastar de manhã cedo, ao nascer do sol, e
à tardinha, quando as estrelas anunciarem que a noite vem chegando.
Depois do parto, é preciso dispensar aos bezerros todos os cuidados.
Primeiro marcá-los a fogo, com um sinal que identifique a raça, os que se
destinam a sua reprodução, os que serão reservados para os altares dos
deuses e os que te vão ajudar a cultivar a terra, indo e vindo para quebrar
os torrões que eriçam na planície: depois, é deixá-los pastar à vontade
nos pastos verdes dos campos. (GALVÃO, 1984, p. 17-19).

Dessa longa pesquisa, resultará o livro Ferro e Ribeiras do Rio Grande do Norte
(1984). Nesse pequeno, porém contundente livro, Lamartine novamente clama pela
valorização da tradição – um porta-voz com autoridade para dizer o que diz:
O caixão da marca do ferro da família com as diferenças acrescidas pelos
seus descendentes formam o brasão queimado a ferro-em-brasa de uma
heráldica que vem ainda dos começos daqueles sertões.
Um mais caprichoso estudo que vá até às nascentes de alguns desses
ferros de velhos currais de gado, aqui-acolá ainda vivos, desbotados ou se
desbotando, é muito capaz de arremedar as árvores genealógicas daquela
gente. É que mesmo sem regras escritas dizendo que tinham de ser assim
ou assado, conseguiram varar os tempos e tem deles com bem uns
duzentos anos. Mas se no incontinenti não cuidarem em assoprar as
brasas dessa tradição, com um pouco mais, dela restarão apenas as frias
cinzas de heranças esquecidas.
O que é símbolo de sadio orgulho e maior respeito entre todos os povos
pastores da terra, está em nossos sertões se delindo pelo descaso de
muitos e também pela indiferença e ignorância dos governos que
zarolhamente intimam em unificar os ferros com artigos de leis gerados
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no mundo mais distante dos currais, mandando encangar os velhos ferros
de família a um “sistema de numeração progressiva ordem e
progresso”.153
[...]
E mais que entristece, envergonha constatar que o desmazelo do descaso
está dando fim às raízes do nosso passado em troca do macaquear
mazelas alheias. Quantos fazendeiros ainda conservam seus ferros
avoengos queimados no couro-vivo das reses, nos mourões das porteiras,
no tabuado das portas, na tinta das sacarias ou nos azulejos das louças?
[...]
E toda essa tradição parece que está sendo arredada das lembranças e
varrida das casas como uma nódoa. A obrigação de mantê-la viva não é
por soberba descabida e sim por respeito ao tempo que se foi, pois é com
os cacos das coisas que se reconstitui um passado e se argamassa a
história de um povo.
(LAMARTINE DE FARIA, 1984, p. 39-40).

Amigo e interlocutor de Cascudo durante anos, Mario de Andrade é lembrado pelo
historiador na carta que ele escreve a Oswaldo em junho de 1973. Inspirado pela
proximidade do centenário de nascimento de Juvenal Lamartine (1874-1956),154 Cascudo
dá a sua versão para um fato que acompanhou de muito perto, segundo ele, a “História de
Mario Andrade, proprietário em Natal”. É o seu relato sobre a compra da casa que Juvenal
Lamartine fez no intuito de convencer Mário a passar verões em Areia Preta, fazendo-o
ainda mais conhecedor da cultura nordestina, em especial a potiguar. No cabeçalho da
folha de papel está impresso em tipografia apenas o nome do historiador, “Luis da Câmara
Cascudo”:
em 26-V-73.
OSWALDINHO querido: - Em dezembro de 1928 Mario de Andrade foi
meu hóspede em Natal, uns quinze dias na grande chácara da Av. Jundiaí,
que V. conheceu ainda menino. O presidente Juvenal Lamartine tornou-se
amigo pessoal do Macunaíma. Voltando a S. Paulo, Mario defendeu em
três artigos o trabalhador nordestino que ele vira em plena seca no sertão
de pedra e sol. Em principios de 1930 Lamartine comprou ao tte. Manuel
Cavalcanti um pequeno bangalô em [sic] este fizera construir na praia de
Areia Preta, logo no princípio da praça, hoje Governador Silvio Pedroza.
Pagou um conto de reis ao Cavalcanti. O bangalô tinha uma grande sala153

Oswaldo Lamartine está se referindo ao decreto 9542, de 20 de março de 1912, assinado pelo Presidente
da República Hermes da Fonseca, estabelecendo em 26 artigos o sistema de numeração progressiva “ordem e
progresso” que em seu artigo 3º determinou aos estados e municípios fazerem o registro das marcas.
(LAMARTINE DE FARIA, 1984).
154
“[...] pelo seu engajamento, Juvenal Lamartine de Faria, pode ser caracterizado como um intelectual
organicamente articulado com setores intelectuais, com grupos organizados, com setores comerciais e
proprietários rurais e urbanos. Investiu no plano das ideias na defesa de projetos liberais reformistas para
educação, agricultura, indústria e na defesa incessante do voto feminino. No plano de dirigente político,
como governador, cuidou da expansão de uma rede de escolas primárias e profissionalizantes. No plano
intelectual, Lamartine escreveu livros, crônicas, artigos em jornais, revistas literárias, sendo um dos
fundadores da Academia Norte-Rio-Grandense de Letras”. (MEDEIROS; ARAÚJO, 2014).
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de-estar, dormida, W. C. e cozinha cabiam numa gaveta. Meu pai possuía
uma casa de veraneio, vizinha, longa, agradável, com alpendre, toda de
taipa. Custava dois contos em 1923, quando pertencera ao general João
Augusto. Desmoronou-se e hoje é viveiro de lagartixas e malvas.
Lamartine desejava vincular Macunaíma ao Nordeste fazendo-o
conhecedor das realidades locais, vindo passar férias ou verões em Areia
Preta. Mario ficou radiante e cheio de planos de trabalho. Veio a
remandiola de outubro de 1930. Lamartine era acusado de ter dado
sumiço ao cavalo branco de S. Jorge e ao cachorro de S. Roque. Os
autenticos155 iniciaram cem investigações com todos os intuitos
desmoralizantes. Desagradável para Mário ser incluído entre os
cumplices e aproveitadores dos Carcomidos, explorado seu nome no fácil
noticiário de escândalo na imprensa carioca e paulista. Fiz anular o
registro do pequenino imóvel no cartório tranquilizando Mário.
Cavalcanti vendeu o bangalô ao Nival Camara e este construiu a grande
vivenda. Creio que ainda existe, logo no começo de Areia Preta onde não
vou há dois anos... Essa é a História de Mario de Andrade “proprietário
em Natal”. Dos personagens participantes resto eu. Mario, Lamartine, a
casa, morreram...
Informe ao Inojosa, velho amigo meu, companheiro na campanha da
ARTE MODERNA de que ele é evocador no Recife.
Bem. Deus o abençôe.
Seu tio honoris causa e admirador profissional.
Luis Natal. (CASCUDO, 2005, p. 27-28).

Sobre esse presente dado pelo Rio Grande do Norte, Mário de Andrade escreverá
de São Paulo, em 30 de junho de 1930, uma agradecida carta a Juvenal Lamartine: “Acabo
de saber pelo Cascudinho que afinal o meu terreno de Areia Preta virou casa [...] Fico-lhe
imensamente grato pela generosidade [...] continuarei procurando fazer jus a sua simpatia,
trabalhando do meu jeito pelo Rio Grande do Norte” (LAMARTINE DE FARIA, 2005, p.
29-30). Publicada na íntegra entre a correspondência de Cascudo para Oswaldo, a carta de
Mário demonstra sua admiração pelo político Juvenal Lamartine e como ele se sentia
familiarizado com o Estado, o qual ele chama de “também ‘meu’ Rio Grande do Norte”
(LAMARTINE DE FARIA, 2005, p. 29).
Maio de 1973, véspera do centenário de nascimento de Juvenal Lamartine, inspira
Cascudo a rememorar o pai de Oswaldo. Em uma folha de papel timbrada com o seu nome
completo e seu endereço, ele escreverá:
31-V-73
Oswaldinho.
Deus o abençôe.
Ultimamente tenho pensado muito em Juvenal Lamrtine [sic]. Encontrei,
num caderno, essa frase admiravel que me disse: – “A tragédia do
politico é a confidencia de ternura ser julgada um cinismo!” Ninguem
155

Os grifos são de Cascudo.
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admite a sensibilidade sentimental no eleitoral.156 Tragédia, realmente.
No livro de Zila Mamede sobre a minha bibliografia, V. Encontrará uma
cronica em que comentei uma frase dele: – EU NÃO TEMO A
MOCIDADE! Perdoe a vaidade da lembrança. Não sei quando foi. Logo
depois da posse, numa festa publica. Tempos passados, Oswaldinho...
Saudades e um beijo no focinho, deste tio honoris causa,
Luis
(CASCUDO, 2005, p. 31).

Em junho de 1973, a pauta para Cascudo é falar sobre Juvenal Lamartine e sobre
política, ou melhor, sobre os políticos do Seridó.157 Numa folha em que se destaca um
desenho do casarão da Junqueira Aires e impresso no cabeçalho “Prof. Luis da Câmara
Cascudo”, o historiador escreverá:
em 9-VI-73 para
Oswaldinho: – Carta tipo vitamina. Texto concordativo segundo as
lembranças pessoais. Assunto Lamartine: – Na HISTORIA DO RIO
GRANDE DO NORTE há uma simples página-mural da atividade
administrativa e não me ocorre ter havido emissão. Na UMA HISTORIA
DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO RIO GRANDE DO NORTE
(1972) estudei a fase de modificação que José Augusto e Lamartine
determinaram. Chaves ainda era Pedro Velho. Antonio de Souza foi a
transição, a fase intermediária, profunda, de modificação
política e
mentalidade pessoal e não tradicional. Não gostarei que alguem apareça
em 1980 saudando com o meu-chapéu. O processo sociológico que se
156

Grifos de Cascudo.
Sobre o declínio da oligarquia Maranhão e a ascensão do sistema político do Seridó, é importante ler esta
nota: “Com o objetivo de se manter no poder, em 1914, os Maranhão buscam lançar ao governo alguém de
sua confiança da família, pretendendo voltar ao poder nas eleições seguintes. Os nomes apontados são
contestados pelos coronéis do Seridó que, por sua vez, querem apontar outro nome. Por outro lado, José da
Penha, que era potiguar de nascença e deputado pelo Ceará, indica Leônidas Hermes da Fonseca ao governo
do Estado, o que não é aceito pela oligarquia do Estado e é, inclusive, contestado pelo Presidente da
República Hermes da Fonseca, que era o pai de Leônidas. Joaquim Ferreira Chaves é o nome indicado pelo
Seridó. Os Maranhão recorrem ao Rio de Janeiro para consultar a cúpula federal; esta, no entanto, apoia o
nome de Chaves. José da Penha denuncia fraudes no governo do Estado mas, os correligionários de Chaves,
José Augusto e Juvenal Lamartine, reorganizam o sistema no Seridó, impedindo que José da Penha se
articule no RN. Este é obrigado a sair do Estado, pois corre risco de vida. Chaves é eleito governador do RN,
rompe posteriormente com os Maranhão, tirando-lhes o monopólio do sal e da carne verde. Chaves torna-se o
novo chefe político do RN. A ascensão de Chaves demonstra que o poder político do RN, pautado no
complexo açucareiro/têxtil, começa a despencar. Ocorre que o Seridó começa a tecer sua hegemonia baseada
no algodão/pecuária, hegemonia esta que contribuiu para o aumento e diversificação das atividades
econômicas de exportação. A 1ª Guerra Mundial contribuiu para a preeminência da cotonicultura,
fortalecendo a máquina arrecadadora do Estado. Em 1919, Chaves rompe com Tavares de Lira e Alberto
Maranhão, devido o nome de Paulo Maranhão não compor a chapa de deputados do RN. Chaves impõe um
nome para lhes suceder. Os Maranhão apresentam outro nome, mas são derrotados por Antônio de Souza,
candidato de Chaves. Em 1923, a convenção do PRF aponta Chaves como candidato a governador do RN o
que não é aceito pelos coronéis do Seridó. Nesse processo intervém o Catete que reconhecesse as lideranças
de José Augusto e Juvenal Lamartine. Assim, seguros do suporte político conseguido, lançam José Augusto
ao governo, que vence as eleições. A ascensão José Augusto/Lamartine coroa a oligarquia
algodoeira/pecuária. Mesmo tendo Chaves contribuindo para o desenvolvimento do Seridó, a oligarquia
algodoeira passa a valorizar os intelectuais da região tornando o Seridó uma região forte e respeitada na
política do nosso Estado”. (OLIVEIRA; PEREIRA e MEDEIROS FILHO, 2013).
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inicia em Zé-Augusto, interrompendo a série descandidatos-de-Palacio
merece ressalto e o fiz... quando pude e sabia. O desaparecimento de aves
e passaros é notavel para meus olhos de canguleiro e menino de fazenda
rústica. Deus o abençôe. Seu
Luis
(CASCUDO, 2005, p. 32).

A última carta do ano de 1973 de Cascudo para Oswaldo é para dividir com o
amigo o prazer de uma leitura. Cascudo estava lendo o ensaio Chico Nunes das Alagoas,158
de autoria de Mário Lago e, como não sabe “comer sozinho”, conforme ele diz no início da
carta, aconselha o amigo a ir à casa de Lago pegar um exemplar. Essa mensagem
demonstra o desejo de Cascudo de dividir com o amigo mais uma de suas descobertas
editoriais em que está em evidência a cultura popular do Nordeste.
7-X-73
OSWALDINHO.
Não sei comer sozinho. Acabo de ler um ensaio delicioso, CHICO NUNE
DAS ALAGOA [sic], de Mario Lago, Rua Gomes Carneiros, 141, apt501, ZC-37, deve ser Copacabana, aí no RIO. Caça e vivencia de um
improvisador de Palmeira dos Indios, com anedotario do nosso timbre e
paladar. Revelado com inteligencia, naturalidade, ternura! Veja se
socializa um exemplar. Tem AS DESTABOCADAS que ajudam seu
curso das FESCENINAS. O Mario Lago deve ter stock secreto, reservado
para as goelas confidenciais. Vale a pena V. dar uma carreira nesse
rumo e deliciar-se.
Benção jumental do tio Luis
(CASCUDO, 2005, p. 33).

A única carta guardada – e talvez recebida – no ano de 1974 revela Câmara
Cascudo comentando sua miopia e surdez e as “vantagens” que elas proporcionam. Sempre
ocupado para não se preocupar, percebe-se quanto Cascudo mostrava-se cético em relação
aos jornais que noticiavam de forma equivocada sua perda de audição. Nessa mensagem,
em que usa a imagem do menino que conserta brinquedo para se divertir, Cascudo dá a
senha para dizer o porquê de sua grandiosa e extensa obra:

158

Segundo o site da Academia Palmeirense de Letras, Ciências e Artes: CHICO NUNES, repentista
brasileiro, que Câmara Cascudo considera “o Bocage do repente nordestino”, nasceu em Palmeira dos índios,
em 04 de Maio de 1953. Foi registrado como Francisco Nunes de Oliveira, depois optou por Francisco Nunes
Brasil, e depois reduziu a Chico Nunes. Poeta improvisador, seu nome ainda hoje é uma lenda e seus repentes
permanecem na tradição da literatura oral. As histórias que precedem os versos e as destabocadas do rouxinol
da Palmeira percorrem bares, feiras livres, residências e até colégios. Chico Nunes nasceu, viveu e morreu na
rua Pernambuco Novo, hoje chamada Chico Nunes. Na preguiça carinhosa das calçadas, num lar pobre e na
intimidade da cachaça e do mulherio das “casas de tolerância” ali situadas, ele se tornou famoso nos desafios
e encontros dos repentistas. (http://apalca.com.br/patronos/francisco-nunes-brasil/)
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[...] e mesmo uma TV159 sem assunto de futebol, informa que o velho
professor está ouvindo muito mais do que grilo. Não posso andar de
pandeiro na mão desmentindo. O remédio é morder a língua e suspeitar
da honestidade funcional das progenitoras dos noticiaristas. Sigo
trabalhando para entreter-me, como menino conserta brinquedo. Ocupado
para livrar-me da preocupação. A surdez evita boato e a miopia,
afastando jornais, garante o estado da inocência. [...]
(CASCUDO, 2005, p. 34).

Na coleta por dados para o livro Ferro de Ribeiras do Rio Grande do Norte,
Lamartine quer saber se Cascudo tem referências a negro cativo ferrado. “Nos poucos
inventários do nosso sertão-velho que passaram pelos nossos olhos, não nos acode a
lembrança de negro cativo marcado com ferro. E eram, em todos eles, bem caracterizados
pelo sexo, idade, defeitos físicos e habilidades”. (LAMARTINE DE FARIA, 1984, p. 21).
A resposta vem numa carta datada de 10 de maio de 1975. Com a saúde necessitando de
cuidados e tomado por uma “indolência de burocrata conspícuo”, na folha de papel onde
consta impresso no cabeçalho seu nome completo, Cascudo escreve ao “sobrinho querido”
a única carta do ano de 1975:
Estou com um desvio de circulação, entregue ás engrenagens do checkup, eletrocardiogramas, radioscopias toraxicas, medicação complicada
sob a supervisão de minha mulher, doce e implacavel. Preguiça mental
invencível e uma indolência total e burocrata conspícuo.Tudo parado.
Alergía à salinha de livros para não ver a pilha de cartas sem resposta e
livros sem agradecimento... Barbaridade! Não posso deixar de responder
ao abôio do sobrinho querido, ecoando nos taboleiros cariocas. Essa
conversa de ferrar negro nunca ouvi falar. Possivel álguns amos sadicos,
de excepcional selvageria. Mas exigiria massa escrava avultada, canaviais
pernambucanos, baianos, cariocas, cafezais paulistas, mineração mineira
no séc. XVII. Tenho o livro de Goulart mas não sei onde está. Ser-me-ia
util para agoar a memória. [...]
(CASCUDO, 2005, p. 35).

Um trecho dessa carta, Oswaldo Lamartine publicará no capítulo “A Heráldica do
Ferro Incendido”, do livro De Ferros e Ribeiras do Rio Grande do Norte. As referências
bibliográficas de Lamartine eram Diário de um soldado da Companhia das Índias
Ocidentais (1629-1632), de Ambrósio Richshoffer, e Da palmatória ao patíbulo, de José
Alípio Goulart – esse é o livro que Cascudo diz ter. Utilizando essas duas referências,
Lamartine afirma:
159

Suponho que Cascudo estivesse falando da TV Universitária. Fundada em dezembro de 1972, é uma das
mais antigas emissoras educativas do Brasil e a pioneira no Rio Grande do Norte, a única que em 1974 tinha
um telejornal local.
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Useiros e vezeiros eram os mercadores em ferrar suas peças “... possuem
20, 30 e mais escravos nos quais queimam, na testa e no peito, um sinal
para podê-los distinguir uns dos outros”. Também em algumas grandes
senzalas dos engenhos da catação do ouro e dos cafezais. Pelo Alvará de
24/nov./1813, o Príncipe Regente D. João proibiu essa malvadeza. Daí,
quem sabe (?), os anúncios de jornais de negros fugidos publicados na
imprensa do Rio de Janeiro, por volta de 1825-6, descreverem as marcas
que tinham no corpo, lá deles.
(LAMARTINE DE FARIA, 1984, p. 21).

Em 23 de julho de 1976, Lamartine recebe de Cascudo um terno agradecimento por
lhe ter enviado – do Rio de Janeiro – o folheto de cordel Câmara Cascudo, editado em
Natal, no ano de 1975, pela editora Folk. Cascudo diz sentir saudades de Oswaldo, e
confessa estar triste, mas também feliz.
OSWALDINHO querido. Seu cartãozinho vale favo de jandaíra,
pequenino e gostoso. As sextilhas de Otacilio Batista e Ercilio Pinheiro
são agrados excelentes, reforçando a quenga familiar deste velho
papagaio surdo, imovel no seu poleiro da Junqueira Aires. Vamos vêr se
Otacilio Batista lembra-se de mim com um exemplar. [...]
Saudades deste seu distante, triste e feliz tio honorário.
Luis
(CASCUDO, 2005, p. 36).

O incansável Luís da Câmara Cascudo, em agosto de 1976, convida Lamartine para
ser um dos colaboradores de outro livro que está escrevendo sobre superstição,160
posteriormente publicado sob o título Superstição no Brasil (1985). Trabalhando em seu
silêncio domiciliar, descrevendo-se “abelha sem asas e sapo sem pernas”, Cascudo pedelhe:
Estou trabucando uma GEOGRAFIA DA SUPERSTIÇÃO NO BRASIL,
indo de quenga na mão à porta do coração pedindo colaboração [...].
Venho entregar ao velho sobrinho afetuoso o ramo de pensar, ruminar,
lembrar e escrever umas folhas sobre a SUPERSTIÇÃO NO SERIDÓ, no
SERTÃO, ou que outro nome haja. Entrega em fim de janeiro. Topa?
Nada de lendas religiosas ou mitos de assombração, lubisôme, burrinha,
caipora, tarará, tarará, etc. Superstição de caçadores, pescadores de
açudes e rios, comboeiros, almocreves, gente de mercado e feira,
160

Câmara Cascudo já havia publicado, no ano de 1958, o livro Supertições e costumes: pesquisa e notas de
etnografia brasileira, editado no Rio de Janeiro por Antunes & CIA. LTDA. É uma edição comemorativa dos
sessenta anos de idade e quarenta de escritor. O editor Sávio Antunes convidou a jornalista e escritora Eneida
(1904-1971) para escrever a saudação: “Quis o editor Sávio Antunes fôsse eu a encarregada de saudar
Câmara Cascudo neste livro tão marcado pelas comemorações. Nenhum prazer maior, nenhuma alegria
melhor. Saudá-lo e louvá-lo pelo muito que lhe devemos, pelo muito que dele recebemos até agora e
esperamos continuar recebendo ainda por muito tempo”. (CASCUDO, 1958, p.13).
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agricultores, etc, etc, etc. Topa? Ficarei feliz tendo a V. por um
companheiro nesse livreco limpo de invenção e mentira. (CASCUDO,
2005, p. 38-39).

Lamartine envia a Cascudo algumas notas sobre superstições, mas o que Cascudo
quer é um artigo no qual a autoria de Oswaldo seja inequívoca. Então, pede-lhe,
novamente, na carta de 17 de novembro de 1976 – a última daquele ano:
Devolvo as notas gostosas sobre Superstições. Não vou querer lenha para
fogueira, utilizando suas buscas. Quero, perdôe a intimativa de tio-velho,
artiguinho seu, 6 a 8 páginas, assinado, entregue até Janeiro de 1977.
Prazo suficiente para pensar, espremer a memória, catucar os parceiros,
perguntando aos outros. Tá? Para não “dobrar os encantos” devolvo o
“material” que figurará no “definitivo”, convenientemente ajeitado no
rumo do rasto. [...]. (CASCUDO 2005, p. 40).

Na década de 1970, sempre que o Banco do Nordeste do Brasil inaugurava uma
agência no interior do país, a direção do Banco ordenava imprimir uma resenha
econômica, histórica e “pitoresca” sobre o município. Na inauguração de uma dessas
agências, ocorre algo que Oswaldo Lamartine proclama de “heresia, descaso e injustiça”
com o vaqueiro nordestino:
A de Serrinha, no sertão baiano (ou Serrita em Pernambuco não me
recordo mais)161 trazia o clichê do bronze de um vaqueiro soprando um
berrante. Era heresia, descaso e injustiça que se cometia ao nosso
vaqueiro, ignorando o seu aboio162 em canto gregoriano. Aí aboiei no
rumo dele pedindo denunciar o aborto. (LAMARTINE DE FARIA, 2005,
p. 41).

Funcionário do Banco do Nordeste do Brasil desde 1955, Oswaldo Lamartine,
sentindo-se ferido no seu orgulho sertanejo, pede a colaboração de Câmara Cascudo para
denunciar o que ele chama de “aborto”. Cascudo responde com a primeira das três cartas
que irá escrever sobre o assunto.

161

O Estado é Pernambuco – Cascudo não deixa dúvida na carta de três de fevereiro de 1977.
Em 1928, Serrinha se tornou município. Cinco anos depois, o município foi extinto. Em 1934 retorna à
condição de município. Em 31 de dezembro de 1943 passa a se chamar Serrita, conhecida como a “Capital do
Vaqueiro”.
162
Aboio é o título e o tema de um capítulo inteiro do livro Tradições populares da pecuária nordestina,
Nesse outro livro fundamental, Luís da Câmara Cascudo afirma: “Creio ser a mais legítima presença de canto
oriental no Brasil. O processo é o mesmo que no canto gregoriano: ouvimos nas longas vocalizações das
jubilationes, os “júbilos”, construídos unicamente sobre uma vogal. São interjeições musicadas, expressando
alegria incontida e divina ante a graça do Messias. Dessas jubilationes nasceram as sequências. O aboio é
uma jubilatione, tosca, bravia, primitiva. (CASCUDO, 1956, p. 41).
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[...] Bem que poderia aparecer uma carta no JOBRA163 ou outro qualquer
diário carioquinha, salientando o berrante mineiro num vaqueiro
nordestino, Nenhum nordestino “civilizado” no asfalto entendeu divulgar
protesto. Naturalmente a Senhora Ignorância concorda com a bestidade.
Vou indo á vara, contra a maré, mas ainda embarcado. [...]. (CASCUDO,
2005, p. 42).

Na mesma carta do dia primeiro, Cascudo pede a Oswaldo os seus dados
biobibliográficos para apresentá-lo como colaborador do livro. No dia seguinte, dois de
fevereiro, retoma ao assunto do vaqueiro nordestino com o berrante mineiro e demonstra a
Oswaldo fazendo campanha para divulgar e esclarecer o equívoco cometido pelo Banco do
Nordeste do Brasil:
2-II-977.
Oswaldinho, saudado e saudoso.
Ontem ao anoitecer, imagine quem veio ver-me... o diretor da Campanha
de Defesa do Folclore Brasileiro, Braulio do Nascimento.164 Não perdi a
oportunidade de tentar uma bôa saiáda165 no falso vaqueiro de bronze,
exposto em Serrinha. Bráulio é paraíbano e pasmou. Exibi a gravura e,
depois de propaganda simpática, dei a lêr seu postal. Admirou. Tomou
nota. Pediu endereço. Dei o do Banco. Dei meu recado transmitindo o
sobrinhal protesto a um canal competente, federalmente destinado à
“defesa” das tradições vivas e brasileiras. Vamos ver se a novilha ganhou
o mato. (CASCUDO, 2005, p. 43).

Nesta de três de fevereiro de 1977, Cascudo continua denunciando a falsidade do
vaqueiro de bronze. Desta vez, o cartunista Henfil e os jornalistas Woden Madruga e Tárik
de Souza são os seus ouvintes:
Ontem baixaram na minha secção, e não sessão, Henfil, caricaturista,
humorista do Jornal do Brasil e Pasquim, com Berenice, a esposa; Tarik,
critico de música popular no mesmo diario e revista “Veja”, Tánia,
reporter de TV, e mais o Woden Madruga, ex-aluno e atual professor,
agindo nos D.A. locais, guieiro da manada. Alguns minutos depois estava
eu denunciando a falsidade do vaqueiro de bronze de Serrita em
Pernambuco. Viram foto e leram seu postal com aprovação geral do
plenário. A campanha segue marcha segundo os planos prestabelecidos.
[...]. (CASCUDO, 2005, p. 44).

163

Uma forma peculiar de Cascudo chamar o Jornal do Brasil.
O professor Bráulio Nascimento dirigiu o então Instituto Nacional do Folclore de 1974 a 1982, hoje o
Centro Nacional de Folclore e Cultura Popular (CNFCP).
165
É uma das palavras coletadas para o Vocabulário do Criatório Norte-Rio-Grandense. “Saiada, s. O
mesmo que mucica. Puxada brusca que dá o vaqueiro, fazendo abrir o cavalo para um dos lados, logo que
tem enrolada e firme, na mão, a saia da rês que está sendo corrida.”. (LAMARTINE DE FARIA, 1997,
p.120).
164
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Na carta seguinte recebida por Oswaldo Lamartine, datada de 4 de junho de 1977,
Cascudo – através de sua Remington – não mais fala sobre livros, pesquisas, vaqueiros,
sertão. O seu foco é o neto de 13 anos de idade, “[...] atropelado por um automóvel
esportista, jogando-o na calçada do nosso Sobradinho [...]”, escreveu um apreensivo
Cascudo (CASCUDO, 2005, p. 45.) enquanto esperava pelo exame de encefalograma do
neto. Mas no mês seguinte, em 4 de julho de 1977, o assunto é novamente as pesquisas
etnográficas e desta vez para auxiliar o historiador paranaense Newton Carneiro que lhe
escreveu “[...] perguntando sobre o artesanato local, notadamente fabricantes de facas,
peixeiras, facões, terçados, arreios para cavalos, etc, tudo quanto ignoro em boa
porcentagem” [...]. (CASCUDO, 2005, p. 47). A sinceridade de Cascudo ao declarar que
pouco sabe sobre tais assuntos o leva a sugerir o nome de Oswaldo para colaborar com
Newton Carneiro: “[...] sacudi o nome do sobrinho honorário, elogio, coordenada
geográfica, etc. V. está avisado recebendo carta do consulente de alto gabarito
(CASCUDO, 2005, p. 47). Lamartine imediatamente escreveu a Carneiro enviando-lhe as
informações que ele precisava e enviou cópia da carta enviada a Cascudo (LAMARTINE
DE FARIA, 2005, p. 47). A resposta de Cascudo – com uma peculiar retificação – fez com
que Lamartine se interessasse, sistematicamente, pelo estudo das facas: “Na resposta fez
discreta e delicada correção: aço por ferro. Passei a me interessar pelo tema. Daí
Apontamentos sobre a faça-de ponta/ 1988. [...]”. (LAMARTINE DE FARIA, 2005, p.
47).
Eis a resposta de Cascudo:
[...] Sua informação ao dr. Newton Carneiro está prá-lá-de-bôa. Já recebi
carta do Newton encantado com V. Nunca ouvi sertanejo dizer aço
referindo-se á faca. Diz, invariavelmente, ferro. Grande arma de precisão
e confiança. Tiro pode errar mas ferro vai em cima do pedido.[...].
Num episodio com meu tio Chico Pimenta, o capitão Francisco José
Fernandes Pimenta, irmão de minha mãe, houve esta resposta, da parte
dele: – Guarde o ferro prá ele não se constipá...
Famosa tenda de facas foi PASMADO,166 em Pernambuco, espalhando-se
para todos os recantos. Henry Koster167 em 1810 registra. [...].
(CASCUDO, 2005, p. 48).
166

Atual cidade de Abreu e Lima.
Considerado um dos mais importantes cronistas sobre o Nordeste brasileiro, Koster viajou para o Brasil
em busca de um clima tropical para curar uma tuberculose. Teve um papel importante na vida social, artística
e até política do Recife na época. Fez muitas amizades, conheceu governadores, senhores-de-engenho,
comerciantes, coronéis. Falava o português com fluência, o que fazia com que algumas pessoas duvidassem
da sua nacionalidade, tratando-o brasileiramente por Henrique da Costa. Em 1810, sentindo-se bem melhor
da doença que o acometia, resolveu viajar a cavalo para a Paraíba e de lá foi até Fortaleza, no Ceará. Voltou
ao Recife no início de fevereiro de 1811 e já no final do mês viajou novamente, desta vez por mar, para o
Maranhão, de onde regressou para a Inglaterra. Em 27 de dezembro do mesmo ano, voltou ao Recife e fez
uma viagem ao sertão de Pernambuco. Quando retornou, arrendou o engenho Jaguaribe, na ilha de Itamaracá,

167

132

A bibliofilia era, inegavelmente, uma das vocações de Oswaldo Lamartine. Sentiase chamado pelos livros como se sentia chamado pela terra. No Rio de Janeiro, cidade em
que viveu de 1957 a 1996, Lamartine era presença assídua nas livrarias e nos sebos.
Tornou-se o anfitrião dos amigos que moravam distante da metrópole. “Nas viagens ao Rio
guardava sempre algumas tardes para seguir os seus passos. E aprender com ele o ofício da
busca e da descoberta, visitando algumas livrarias antiquárias que hoje, de tão encantadas,
não existem mais”. (SEREJO, 2013, p. 13).
No ano de 1976, em uma de suas idas à Livraria Kosmos, na capital carioca,
Oswaldo Lamartine foi comunicado por Margarete Cardoso, sua amiga e responsável pela
seção de livros raros da livraria, da descoberta de um original de autoria de Câmara
Cascudo. O original estava dentro de um livro pertencente a uma biblioteca particular168
recém comprada pela Kosmos. Tratava-se de O príncipe Maximiliano no Brasil:
Foi por um acaso muito grande que eu encontrei dentro de um livro os
originais do Cascudo. Dias depois, eu falei com Lamartine, e ele me
disse: “Entre em contato com Cascudo”. Cascudo ficou satisfeitíssimo
quando eu sugeri que fizéssemos uma edição. Seria quase que mais um
folheto, mas o pessoal da Bosch, que tinha comprado todo o material do
Maximiliano na Alemanha, interessou-se também e acabamos fazendo
um livro trilíngue. (MARGARETE CARDOSO, informação oral).169

Segundo Lamartine, o original que Cascudo julgava perdido170 estava datilografado
em tiras de papel jornal e precariamente conservado, quase sem suportar manuseio. Ele
sugeriu a Margarete Cardoso fotocopiar e enviar para Câmara Cascudo, pedindo-lhe para
fazer eventuais correções e permissão para editar. (LAMARTINE DE FARIA, 2005).
Cascudo deu sua imediata permissão. No entanto, nada foi atualizado, o original foi
publicado tal qual havia sido escrito em 1935, conforme relato do próprio historiador:

tornando-se agricultor e senhor-de-engenho. Como bom observador anotava, com detalhes, tudo o que via em
suas viagens e no seu dia-a-dia. Tomava parte da vida brasileira, conhecendo seu povo, seus usos e costumes,
convivendo nas ruas com as mais diferentes camadas da população e frequentando festas da sociedade
local. Retornando à Inglaterra, em 1815, resolveu escrever um livro sobre o Brasil. Publicou-o em Londres,
sob o título Travels in Brazil, em 1816. [...] A primeira edição brasileira do livro, com tradução de Luís da
Câmara Cascudo, foi publicada em 1942, com o título Viagens ao Nordeste do Brasil. (GASPAR, 2013).
168
Margarete Cardoso não conseguiu lembrar-se de quem era a biblioteca.
169
Entrevista realizada no Rio de Janeiro, em 25 de novembro de 2013.
170
“Em agosto de 1935 este ensaio foi levado para o Rio de Janeiro por um estudante da Escola Normal,
transferido de Natal. O autor dirigia a Escola e tempos depois é que atinou a brochurinha haver desaparecido
sem vestígios no tumulto da Guanabara. Não recorda a quem a dirigiu nem a finalidade da remessa.
Consolou-se incluindo-a entre as teimosas laboriosidades inúteis e habituais. Era, entretanto, a primeira
evocação solitária e total do Príncipe Naturalista, vida viagens, conclusões, ambiente de recepção europeia,
com nitidez, simpatia e quase ternura”. (CASCUDO, 1977, p. 7).
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Em 20 de julho de 1976, D. Margarete Cardoso, da “Livraria Kosmos
Editora”, tem a bondade de informar que o ensaio fora encontrado no
arquivo da Casa, e havia interesse em editá-lo. Quarenta e um anos
decorreram de tranquila ausência. Concordei em não prolongar o sono
eminente. Apareceu meu esforço como na época distante da elaboração
provinciana, sem tentativa cretina de atualização modificadora do clima
espiritual em que nascera no Nordeste do Brasil, denunciando o que havia
na espécie cultural. Essa dispensável e triste maquillage daria ao Príncipe
a dualidade funcional e anacrônica, 1935 para 1976. (CASCUDO, 1977,
p. 7-8)

O livro, em edição trilíngue, foi ilustrado com reproduções de originais da
expedição, cedidos pela Bosch. A tradução para o inglês foi feita por Judith Hodgson171 e o
tradutor Willy Keller172 se encarregou da tradução alemã. A direção da livraria convidou
Oswaldo Lamartine para escrever a orelha, “[...] onde tentei tatuar uma merecida louvação
a ele”. (LAMARTINE DE FARIA, 2005, p. 50). Quando utilizou o termo louvação,
certamente, Lamartine não o estava utilizando no sentido de “Enaltecer (alguém) sem dar
as razões”173 – mas sim no sentido figurado, o elogio em versos feito pelos cantadores de
viola. Eis uma “louvação” que é um elogio honesto a um amigo e generoso mestre com
quem Lamartine trocou saberes e livros:
[...] a verdadeira bibliografia de Cascudo está é na boca do povo – dos
ermos dos sertões da pedra e do espinho onde o arame deu ao vaqueiro
pela primeira vez a impressão dominadora da posse alheia, a imagem
do limite – ao viver do jangadeiro que com 4 toras de pau e uma vela,
sem bússola nem sextante, pesca e navega aquém e além das 200 milhas.
Nas rimas dos cantadores do Nordeste, métrica da ciência da abelha e
cadência da força do oceano no dizer de Josué de Romano.174 Nas
sementes e raízes do nosso viver: do nascer, comer, medicar, vestir,
brincar, rezar, cantar, contar, rir, chorar, trabalhar, dormir, sonhar, onde
há uma multidão de heróis que jamais darão à História a honra de
uma visita. (LAMARTINE DE FARIA, 1977).

171

Bibliotecária inglesa que viveu no Rio de Janeiro nos anos 1970.
Diretor de teatro, escritor, jornalista, tradutor. Nasceu em Konstanz, em 1900 e morreu no Rio de Janeiro,
em 1979. Denunciado por ser antinazista e ameaçado de prisão pela Gestapo, viveu no Brasil de 1935 a 1979.
Fundador do Instituto Cultural Brasil-Alemanha e seu diretor até 1969, Willy Keller é um dos personagens
mais importantes do exílio brasileiro. Traduziu as obras de Graciliano Ramos e Ariano Suassuna para o
alemão. (KESTLER, 2003).
173
Referência do Dicionário Sacconi.
174
“Num embate de Josué Romano com Manuel Serrador, o filho do cantador afamado assim apregoou as
glórias paternas: Eu me chamo Josué,/Filho do Grande Romano,/O cantador mais temido/ Que houve no
gênero humano: Tinha a ciência da abelha,Tinha a força do oceano!...”. (CASCUDO, 1984, p. 310).
172
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Lamartine ressalta também no seu texto, além da generosidade peculiar do
historiador, a indiferença de Cascudo pelas metrópoles e o seu trabalho muitas vezes
solitário e braçal:
Não se deixou seduzir pela metrópole nem pelos fardões acadêmicos.
Ficou chantado no chão da província onde cortou o umbigo e é mestre,
professor, cajado e rumo de todos os que sobem os degraus do número
377 da Av. Junqueira Aires, em busca de saber. Universidade de todos
nós. Ponto geográfico, histórico e turístico da minha pobrinha cidade dos
Três Reis.
E tudo ele fez e faz – eu vi, atesto e dou fé – sem o auxílio de uma
secretária, datilógrafo, fichário ou sequer um gravador. (!). Ajudado
apenas pelas andanças e perguntações. Lendo, anotando e amealhando
naquele quengo que tem mais espaço e siso que toda essa intricada
eletrônica da derradeira geração de computadores.175. (LAMARTINE DE
FARIA, 1977).

Sobre esse texto, na carta de 29 de setembro de 1977, escreveu-lhe Cascudo: “Sua
orelha ouviu unicamente as ressonâncias afetuosas do velho bem-querer, inundando de
ternura seu velho tio honoris causa”. E, sempre a importância de fazer circular o livro,
Cascudo pede a Lamartine para fazer uma distribuição especial: “Na carta que o Marques
de Abrantes176 não entregou, sugeria V. socializar dois outros Wied-Neuwied.177 Um para
o nosso amigo Newton de Curitiba178 e outro para a Embaixada da Alemanha. Para este
mandava um cartão meu”. [...]. (CASCUDO, 2005, p. 51).
Em 1978, Cascudo escreve duas cartas a Lamartine. A primeira, de três de março, é
para anunciar que o livro Superstição no Brasil foi para o prelo, todavia é visível a
preocupação do historiador com o editor:
SUPERSTIÇÃO NO BRASIL vôou para o prelo, quase completa, e no
meio da catrevajem [sic] incluiu-se sua falação gostosa. O editor é o
mesmo facinora da ANTOLOGIA DA ALIMENTAÇÃO NO BRASIL,
prometendo o Cruzeiro do Sul, mas não dá nem a Papacêia vespertina.
Nada diz. Quero apenas que as minhas marrecas nadem. Açude ou lagoa.
Milagre do Padre Ciço um escriba provinciano topar editor, espontâneo e
amável como vendedor de sabão. Nem aprendi a procurá-los,
Oswaldinho! [...]
(CASCUDO, 2005, p. 52).
175

Oswaldo Lamartine está se referindo ao computador doméstico que é a designação da segunda geração de
microcomputadores (o termo técnico que até então era usado), tendo seu uso sido iniciado em 1977 e
tornando-se comum durante a década de 1980.
176
Uma brincadeira que Cascudo faz com o endereço de Lamartine: Rua Marquês de Abrantes, 118/904,
Flamengo, Rio de Janeiro/RJ.
177
Maximiliano de Wied-Neuwied.
178
Newton Carneiro.
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A queixa de Cascudo estava certa. O editor, a quem ele chama de “facínora”, da
Livros Técnicos e Científicos Editora, sediada no Rio de Janeiro, não publicará o livro.
Superstição no Brasil somente será editado no ano de 1985, pela editora Itatiaia, de Minas
Gerais. O texto em que Oswaldo Lamartine é citado intitula-se “Ad petendam pluviam”,
nome da oração que no catolicismo é feita para se pedir chuva. A “falação gostosa” de
Lamartine, a qual Cascudo se referiu, talvez seja esta representada na página 52, com as
informações do artigo “Estranhos devotos”, publicado no jornal Diário de Natal, em 24 de
agosto de 1947:
Oswaldo Lamartine (“Diário de Natal”, Estranhos Devotos, 24-8-1947)
narra uma história corrente no Seridó. O fazendeiro Manuel Gomes
Colaço “Flores”, Município do Caicó, Rio Grande do Norte, na seca de
1898, quase exausto de lutar para alimentar o que lhe restava do gado, foi
ao oratório, abriu-o, declarando: Bem meus senhores: tenho muito
dinheiro empregado com vocês para me socorrerem nessas ocasiões. Há
muito que peço com amor: não querem me atender? Amanhã, se não
amanhecer chovendo, quem for de madeira vai cozinhar feijão e quem for
de barro entra no cacete!” Sob a ameaça de queimar os santos de madeira
e espatifar os de barro, os moradores do oratório decidiram-se e desabou
chuva torrencial durante toda a noite. (CASCUDO, 1985, p. 52).

Na segunda carta do ano de 1978, datada de 5 de junho, Cascudo novamente
reconhece que Lamartine é “doutor de borla e capelo” nos assuntos sertanejos e lhe pede
que colabore com a reportagem que a jornalista carioca Lena Frias, então repórter do
Jornal do Brasil, está fazendo sobre queijos do sertão. Cascudo fala com muita ternura e
admiração por Lena Frias, chamando-lhe de Faísca ou Faisquinha, nome com o qual Lena
foi crismada pelo padrinho do Sobradinho da Junqueira Ayres:
FAISQUINHA veio para a Semana Santa da Universidade e entrega do
JUCA PATO da União Brasileira de Escritores a este modesto
escriturário local, além da toga doutoral, que muito me comoveu. Andou
fazendo uma reportagem excelente... sobre QUEIJOS DO SERTÃO, na
qual meti, timidamente, minha colher de pau. Nesses assuntos sertanejos
V. é doutor de borla e capelo e tudo estará incompleto sem a benção de
pé de jumento do meu sobrinho honoris-causa. Peço a V. abrir o bico
sobre QUEIJO DO SERTÃO pondo FAISQUINHA no rumo e
transformando sua reportagem em documentário legítimo. Não sei
fazer179 de outro modo, sinão gritando um oô de casa! ao meu exilado nos
poleiros do Banco do Nordeste do Brasil. FAISQUINHA frequenta o
Sobradinho e é, como V. está vendo, uma perdição de simpatia e afetuosa
sem-cerimônia. (CASCUDO, 2005, p. 53).

179

Os grifos são de Cascudo.
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Esta é a última carta que Oswaldo Lamartine publicou no livro De Cascudo para
Oswaldo. Depois o morador do Sobradinho da Junqueira Ayres escreve mais quatro
bilhetes ao amigo residente no Rio de Janeiro. Todos muito breves, manuscritos, não mais
escritos à máquina como todas as cartas anteriores. Em um deles, diz: “Acauã em Itaipava
comoveu-me”, (CASCUDO, 2005, p. 55). Sobre essa emoção de Cascudo, Oswaldo
explica: “Quando comprei um ‘lenço de chão’ em Itaipava/RJ, batizei-o de Acauã. E uma
vez mandei dizer a ele que, quando fizesse um mal-feito, tinha aqui onde se acoitar”.
(LAMARTINE DE FARIA, 2005, p. 55).
Nessa fazenda na região serrana do Rio de Janeiro, Lamartine plantou inúmeras
árvores em homenagem aos amigos. Era sua forma de orar: “Veja que a gente fica de
joelhos para plantar”. (LAMARTINE DE FARIA, 2001, p. 39). Na Acauã de Itaipava, Zila
Mamede tornou-se um pínus, Luiz Maranhão Filho tornou-se um pinho de riga, Helio
Galvão tornou-se um ipê amarelo, a filha Isadora e a mulher Ludy tornaram-se araucárias,
o pai Juvenal Lamartine é uma sibipiruna e a mãe Silvina e babá Tereza são angicos.
Todas inesquecíveis para o seu semeador: “E ainda hoje daqui dessas lonjuras, sou capaz
de identificar cada uma”. (LAMARTINE DE FARIA, 2001, p. 40).
Como retribuição, Oswaldo Lamartine tornou-se uma algarobeira180 na Fazenda
Saudade, em Serra Negra do Norte, plantada por Ramiro Monteiro Dantas, e um bosque de
pau brasil, na antiga Escola Superior de Agricultura de Mossoró, por determinação do
então diretor Vingt-Un Rosado. A amizade entre os dois nasceu na época em que eles
estudavam em Minas Gerais181 e foi cultivada durante anos, até a morte do fundador e
editor da Coleção Mossoroense, ocorrida em dezembro de 2005. Na vida de Oswaldo
Lamartine de Faria, os amigos sempre foram essenciais: “Daí o esforço de crescer vertical,
aninhando pássaros e me fazendo em sombras para acolher amigos”. (LAMARTINE DE
FARIA, 2001, p. 40).
Lamartine acolheu e foi acolhido por amigos durante sua longa vida. Sem dúvida,
um desses amigos que mais o marcou foi Luís da Câmara Cascudo: “[...] ele envenenou
toda minha vida, no bom sentido, é claro”. (LAMARTINE DE FARIA, 2001a, p. 237). O
último registro escrito que existe entre os dois amigos é o bilhete de Cascudo datado de 4
Certa vez ao ser perguntado por Diógenes da Cunha Lima se tinha “parentesco com alguma xerófila do
Seridó”, respondeu Oswaldo Lamartine: “Bem qu’eu queria. Quem me dera a dureza da aroeira, a floração do
pau-d’arco, a sombra da oiticica, o cheiro do cumaru – isso para não falar aos espinhentos. Me bastava ser
talvez uma imburana. É uma Burserácea ainda encontrada na caatinga. Multiplica-se facilmente por estaquia
e tem madeira fácil de ser trabalhada – daí ser estimada pelos imaginários e jandaíras”. (LAMARTINE DE
FARIA, 2001, p. 13).
181
Esta amizade é documentada por Vingt-Un Rosado em Conversa sobre a Bastilha (1995).
180
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de novembro de 1983, no qual, comovido com a morte de Peregrino Junior,182 Cascudo
pede a Oswaldo para telefonar para a viúva e para o irmão Umberto Peregrino e apresentar
suas profundas condolências: “Nessa derradeira, 4/nov/83, ele não tinha mais condições de
escrever e daí se valeu de mãos alheias [...]”. (LAMARTINE DE FARIA, 2005, p. 57).
Após este último bilhete, sucederam-se tempos de silêncio entre os dois amigos. As
notícias de Cascudo chegavam pelo “mutirão de amigos” (LAMARTINE DE FARIA,
2005, p. 58). A saúde de Cascudo complicava-se cada vez mais, até o ano de sua morte, em
1986. Lamartine é só lamento, sentindo a partida do amigo e mestre:
Fins de Santana de 86 o agourento telefone tocou.
Anoiteceu. Areado, sem ter que me valer, rabisquei em lamento de
“inselência”.
– E agora, Woden, a quem a gente vai perguntar as coisas?
(LAMARTINE DE FARIA, 2005, p. 58).

A pergunta é dirigida a outro velho amigo, o jornalista Woden Madruga. Em 30 de
março de 2007, três dias após a morte de Lamartine, no texto intitulado “Oswaldo
Lamartine”, Woden devolverá a pergunta ao amigo:
[...] Dias depois da morte de Luís da Câmara Cascudo, Oswaldo
Lamartine, do Rio de Janeiro, me escreveu um cartão onde fez a
pergunta: “E agora, Woden? A quem a gente vai perguntar as coisas?”
E agora, Oswaldo? [...]. (MADRUGA, 2007, p. 2)

Numa fria manhã de agosto de 1986, sensibilizado com a morte de Cascudo,
Oswaldo organizou no Rio de Janeiro, com Raimundo Nonato183 e Antonio Justa184, uma
homenagem religiosa ao mestre e amigo. Mais tarde, Lamartine confessará que naquele
gélido dia carioca foi tangido para os sertões:
Cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro. Naquela friorenta manhã de
agosto de 86 o cônego Jorge O’Grady Paiva185 subiu ao altar da Igreja da
182

João Peregrino da Rocha Fagundes Júnior (Natal, 1898 – Rio de Janeiro, 1983), jornalista, médico e
escritor, imortal da Academia Brasileira de Letras; sexto ocupante da cadeira 18. Eleito a 4 de
outubro de 1945, tomou posse em 25 de julho de 1946, recebido por Manuel Bandeira.
183
Escreveu, entre inúmeros livros, Lampião em Mossoró (1965) e Poço das pedras (1973). Faleceu no Rio
de Janeiro, em 1993.
184
Talentoso poeta e escritor cearense, autor, entre outros, do livro de poemas Ansiedade (1959) e do romance
Lázaro (1966).
185
Natural de Ceará-mirim, faleceu no Rio de Janeiro, em 2001. É autor, entre outros, do livro Dicionário da
Astronomia e Astronáutica (1975).
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Irmandade do Divino Espírito Santo da Lapa, repetindo gestos e palavras
do meu Adoremus de menino (Ginásio do Recife, set/1932):
... colocou nele o cálice, abriu o missal e, tomado de um santo terror pela
lembrança do tremendo e augusto Sacrifício que ia oferecer... a
lembrança me tangeu para os sertões. [...] (LAMARTINE DE FARIA,
2005, p. 58).

Apesar de distante das serras do Seridó e do silêncio do sol do meio dia do sertão
nordestino, Oswaldo Lamartine jamais escondeu para si e para os outros a areia de sua
terra que carregava sob os pés de sua alma – sempre impressa em seus livros, sempre
presente nas correspondências com os amigos.
A correspondência com Cascudo é um dos maiores testemunhos da permanente
conexão de Oswaldo Lamartine com o Nordeste, mesmo residindo na distante cidade do
Rio de Janeiro. De lá, ele colabora com as pesquisas de Cascudo, pede-lhe conselhos,
sugestões. A forte amizade que os une se mistura a uma certa hierarquia: Lamartine
necessita do incentivo e da aprovação do eterno mestre, o que acontece plenamente e lhe
dá lastro para narrar, com o seu talento nato, a cultura do homem do sertão do Seridó.
Oswaldo Lamartine teve ainda dois importantes interlocutores no Rio Grande do
Norte. Eram eles Vingt-Un Rosado e Helio Galvão. As cartas enviadas por Oswaldo a
Vingt-Un foram publicadas em Conversa sobre a Bastilha,186 brochura editada pela
Coleção Mossoroense, no ano de 1995. São cartas nas quais se percebe o escritor atento ao
movimento cultural potiguar, sempre incentivando o amigo Vingt-Un a prosseguir com o
seu trabalho de editor. É um livro que merece minuciosa pesquisa, certamente é um
precioso material para outra pesquisa.
As cartas de Oswaldo Lamartine para Helio Galvão estão com a família do
historiador, merecendo cada vez mais estudos. Tive, infelizmente, acesso a apenas uma
dessas cartas.187 Ao ler o conjunto delas, possivelmente, serão encontradas reflexões desses
dois intelectuais preocupados em preservar a cultura da Região Nordeste do Brasil, em
especial, a cultura norte-rio-grandense. No entanto, o que obtive é apenas uma breve carta
(FIG. 43), de Lamartine, na qual ele diz que continua procurando uma obra de
Varnhagen188 e confirma ter encontrado alguns títulos solicitados pelo amigo. São livros
em que o tema do catolicismo predomina, muito provavelmente devido à forte
186

“Bastilha” foi o nome dado, à época, pelos jovens estudantes ao lugar onde residiam coletivamente em
Lavras (MG).
187
Tive acesso a uma cópia em formato jpg, enviada pelo professor Humberto Hermenegildo que, por sua
vez, teve acesso anos atrás ao respectivo original.
188
A obra máxima de Varnhagen, História geral do Brasil, está nas referências bibliográficas de A caça nos
Sertões do Seridó, portanto, certamente, Oswaldo Lamartine buscava outro título.
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religiosidade de Helio Galvão. Os títulos não estão escritos na íntegra, o que supomos que
o de autoria de Dom Aquino Correia (Quarto ocupante da cadeira 34, eleito em 9 de
dezembro de 1926, na sucessão de Lauro Müller e recebido pelo acadêmico Ataulfo de
Paiva em 30 de novembro de 1927) seja Cartas pastorais, ensaios e conferências
publicada na imprensa do país. Outro título será, possivelmente, Carta Pastoral (1943) de
Dom Jaime de Barros Câmara.189

Carta de Oswaldo Lamartine para Helio Galvão, 30 de junho de 1980
Fonte: Acervo da família de Helio Galvão.

189

No dia 19 de dezembro de 1935, Dom Jaime de Barros Câmara, nascido em São José (SC), foi nomeado
pelo Papa Pio XI o primeiro bispo da Diocese de Mossoró (RN), criada em 28 de julho de 1934.
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Mesmo tão curto texto, datado de 30 de junho de 1980, dia da chegada do papa
João Paulo II ao Brasil, conforme Lamartine assinala logo após escrever a data, ratifica o
elo mantido pelo escritor com os amigos intelectuais que permaneceram no Rio Grande do
Norte e sua disponibilidade em pesquisar nas livrarias do Rio de Janeiro (um polo cultural
importante do país) publicações que fossem de interesse desses amigos. Assim,
constatamos que a correspondência de Lamartine com os amigos potiguares evidencia e
valida a areia de sua terra carregada pelo escritor sob os pés da alma, assemelhando-se aos
livros de sua autoria e aos textos escritos em sua homenagem, como veremos nos capítulos
seguintes.
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3 TERÇAR, TATUAR, IMPRIMIR
Definindo-se em entrevista a Sanderson Negreiros, na década de 1960, Lamartine
afirmou se considerar um honesto “registrador de coisas” que, sem raízes na metrópole
carioca, na impossibilidade de viver no sertão, carregava-o consigo:
Eu me considero apenas um registrador de coisas, que procuro fazer,
faço-o com a maior honestidade. Acredito que alguns problemas do
Nordeste podiam ser equacionados de outra maneira. Sinto inveja e
admiração pelos que ficaram no sertão. Nós outros (e eu que moro no
Rio, há oito anos, e só venho por aqui nas férias), somos uns desertores,
“paus de arara” de gravata. No asfalto eu me sinto como num hotel: sem
raízes. Embora, atualmente me considere um pré-feliz, em conciliar e
acomodar os sonhos do sertão. Como não posso viver no sertão, levo-o
para onde vou. (LAMARTINE DE FARIA, 2001a, p. 245).

Não será demais afirmar que os livros de Oswaldo Lamartine são livros amorosos.
Neles, o escritor revela através da concisão de sua linguagem e do zelo com os seus dados
e suas fontes, a profunda afeição que tem por suas raízes, seu lugar. Seus livros são
resultado de um sertão que ele constrói a cada página, descoberto pelo Lamartine leitor e
investigador, ambos incansáveis – contudo, sempre imersos nas águas da nostalgia. De
silêncios e palavras seus livros são feitos, como disse o cronista:
Cuidadoso no esmero e na exatidão da síntese, Oswaldo nada esquece
quando documenta. Sabe cumprir o belo aprendizado que reconheceu ter
guardado de leituras e conversas com Câmara Cascudo ainda quando
espiava, espiava e não via o sertão monumental. E o homem feito no talhe
de um grande leitor descobre o outro sertão que ia além, muito além
daquelas serras da infância. E é este sertão que ele ergue. Épico e lírico,
entre pedras e páginas, silêncios e palavras, numa pastoral de
reencontros. (SEREJO, 2012, p. 13).

Sertões do Seridó é uma coletânea composta por livros nos quais o leitor é
envolvido por uma atmosfera extraordinária. O universo físico e cultural incorporado
amorosamente por Lamartine se mostra e convida a ser lido, conhecido e também amado.
O professor Francisco das Chagas Pereira – em sua perspicaz apresentação dos cinco livros
que compõem a compilação – é contundente ao considerar o livro uma “envolvente
epifania de rude solo e de invencida gente, cinzelada em vigoroso e estreme estilo”
(PEREIRA, 1980, p.13):
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Efetivamente, nos ensaios aqui reunidos, o leitor identificará, de
imediato, um sentido de revelação de todo um universo físico e cultural,
que o autor assimilou amorosamente. A propósito da construção de
açudes, da pescaria que neles se efetua, da conservação de alimentos e de
abelhas destrinça-se o multifacetado mundo seridoense, em perspectiva
interdisciplinar. (PEREIRA, 1980, p. 13).

Circunscrever limites científicos na obra do escritor é quase impossível. A sintaxe
de Oswaldo Lamartine brilha com erudição, fruto de quem muito leu, muito observou e,
acima de tudo, muito amou seu objeto de pesquisa. Em Sertões do Seridó, o sertão se
interpreta a si mesmo, como realçou Pereira (1980, p. 15):
Nem mesmo a linguagem vem interpor-se, carreando opacidade ao
discurso desse mundo que se narra e se desnuda pela mão do ensaísta.
Aqui o sertão se interpreta a si mesmo, sertanejamente. Com efeito
nenhum dialetólogo conseguiria retratar com igual perfeição a linguagem
sertaneja, como se encontra na obra de Oswaldo Lamartine, transparente,
diáfana, perfeita expressão de conteúdos existencialmente capturados, no
mais genuíno sentido do logos gregos, cosmificador do caos, em função
demiúrgica. Oswaldo pode dizer com Drummond:
Palavra, palavra,
(digo exasperado),
se me desafias,
aceito o combate.
Deste combate sai vitorioso: recado dado, lição transmitida, mensagem
adequadamente construída. Na obra oswaldiana, difícil seria delimitar
fronteiras científicas. Sem falar na torrente de erudição nos domínios
histórico e geoeconômico da região, onde terminaria, por exemplo, o
dado etnográfico e onde começaria a informação sociolinguística?

Impresso pelo então Centro Gráfico do Senado Federal, em 1980, Sertões do Seridó
é dedicado duplamente à memória da filha Isadora, falecida tragicamente aos 27 anos de
idade, e do pai Juvenal Lamartine, “que muito mais amava o chão do Seridó”, como
asseverou Lamartine na dedicatória. Terçar é um dos verbos que se aplica à obra de
Lamartine – etnografia, história e linguagem se misturam. O que ressurge desta mistura é o
brilho da subjetividade talentosa da qual, como corrobora Pereira (1980), a produção
científica, infelizmente, afastou-se:
O sertão de Lamartine não existe como objeto exterior de pesquisa,
distanciado de impessoal investigador. É espaço interior, vivenciado,
incorporado ao mundo de valores, crenças e cuidados do escritor: até
parece ter se cristalizado no seu perfil aristocraticamente seco, tímido,
quase ascético. (PEREIRA, 1980, p. 14)
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O primeiro ensaio, Açudes dos sertões do Seridó,190 foi publicado inicialmente em
Natal, no ano de 1978, pela Fundação José Augusto. Na primeira página pré-textual,
encontra-se a ilustração intitulada “Construção de açude”, de autoria de Percy Lau, feita
em bico de pena. Na página seguinte, lê-se a nostálgica epígrafe de autoria do poeta José
Lucas de Barros:191 “Vendo d’água a terra cheia/ Eu sinto doce lembrança/ Do meu tempo
de criança/ Dos meus açudes de areia”. Esses versos escolhidos do poema “Cheiro de
chuva” (WANDERLEY, 1965)192 para abrir e sustentar o ensaio revelam mais uma vez o
significado da infância de Lamartine na construção de sua obra – saudosismo característico
dos escritores regionalistas nordestinos. O pequeno açude que Lamartine inventava quando
criança, e o grande açude, objeto de estudo e leitura, misturam-se na emoção do escritor.
Sobre essa epígrafe, Vicente Serejo, em sua coluna diária no Jornal de Hoje, fez a seguinte
assertiva:
Quem mergulha nas águas do seu açude, cristalinas de tão cheias de sol
ou turvadas das chuvas nas invernadas do sertão, vai descobrir que o
açude grande, de verdade, e o pequeno, invenção dos meninos, são feitos
da mesma carga emocional. Não é à toa que ele vai buscar numa
quadrinha popular de José Lucas de Barros a certidão, como um ferro de
gado, para marcar o que precisa reservar como posse e domínio [...].
(SEREJO, 2012, p. 13).

Após a epígrafe, a página que se segue confirma a intensidade poética, o timbre da
escrita de Oswaldo Lamartine. No primeiro capítulo “De como era no princípio”, o escritor
descreve a gênese do açude, é um início que nos reporta ao texto bíblico. Eis uma
passagem que produz no leitor a experiência vertiginosa de ser um espectador afortunado
da criação do mundo, ainda sem a presença do ser humano. Aqui há vida, abundância,
nenhum sofrimento, a seca inexiste. O escritor narra um paraíso no sertão:
Espia-se a água se derramando líquida e horizontal pela terra adentro a se
perder de vista. As represas esgueiram-se em margens contorcidas e
embastadas, onde touceiras de capim de planta ou o mandante de hastes
arroxeadas debruçam-se na lodosa lama. O verde das vazantes emoldura
o açude no cinzento dos chãos. Do silêncio dos descampados vem o
marulhar das marolas que morrem nos rasos. Curimatãs em cardumes
comem e vadeam nas águas beirinhas nas horas frias do quebrar da barra
ou ao morrer do dia. Nuvens de marrecas caem dos céus. Pato verdadeiro,
190

Em fevereiro de 2012 foi publicada a terceira edição pelo Sebo Vermelho.
Nascido em 1934, em Serra Negra do Norte. Sobre sua poesia, disse Wanderley (1965, p. 13): “A poesia
de José Lucas lembra Casimiro de Abreu”.
192
Publicado na página 13 do livro Panorama da Poesia Norte-Rio-Grandense, de Rômulo C. Wanderley.
Esse livro é uma ampliação do que Ezequiel Wanderley publicou em 1922.
191
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putrião e paturi grasnam em coral com o coaxar dos sapos que abraçados
se multiplicam em infindáveis desovas geométricas. Gritos de socó
martelam espaçadamente os silêncios. O mergulhão risca em rasante voo
o espelho líquido das águas. Garças em branco-noivo fazem alvura na
lama. É o arremedo, naqueles mundos, do começo do mundo...
(LAMARTINE DE FARIA, 1980, p. 23).

Em seguida, Oswaldo Lamartine inicia a descrição do açude. Uma descrição que
aponta para uma vida de fertilidade, contrapondo-se ao “discurso do lamento em torno da
vida no semiárido” (ARAÚJO; FERREIRA, 2013, p. 15):
O rio, estancado em açude, continua depois, em verde sinuoso de
capinzais, copas de mangueiras, leques de coqueiros ou canaviais
penteados pelos ventos. Milhões de metros cúbicos de água-doce, fria e
cheirosa – é que a água nos desertos também cheira – esbarrados pela
muralha da parede, aninham peixes, criam vazantes, dão de beber à
criação, fazem crescer raízes, caules, folhas, flores e frutos e se
esclerosam em veias pela terra adentro, esverdeando em folhas os
sedentos chãs cinzentos daqueles sertões. (LAMARTINE DE FARIA,
1980, p. 23).

Quase como se, de repente, lembrasse que para o açude existir é necessário o
trabalho do homem, o escritor pergunta:
Quem primeiro esbarrou a carreira das águas de algum córrego ou riacho
para, prisioneiras, delas tirar o seu proveito? De quem e em que chãos o
bicho-homem aprendeu ou arremedou o engenho de escravizar as águas
que caíam dos céus e escorriam de ladeira abaixo para a servidão do
nunca mais? (LAMARTINE DE FARIA, 1980, p. 23).

A resposta será buscada nas páginas iniciais do livro. Com seu peculiar estilo,
mostrando o brilho de sua subjetividade, Lamartine demonstra seus conhecimentos de
História ao narrar quais os primeiros povos que atinaram para a “precisão de guardar as
águas” – percorre diferentes culturas, distintos países, lembra como sumerianos, babilônios
e assírios, sabeus, egípcios e o imperador Yu (2.205 anos a. C.), na China, ergueram seus
sistemas de barragens. Ao final, concluirá com entusiasmo:
E foi assim, é de se imaginar, que diferentes povos em diferentes chãos
do mundo, na sua astúcia ou arremedando a astúcia do castor,193
aprenderam a escravizar as águas dos seus rios para matar a sede de sua
gente e de seus bichos, para irrigar suas lavouras, ou para fazê-las escoar
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Lamartine sugere que foi observando o roedor que o homem fez suas primeiras barragens.
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dos brejos ganhando mais terras e fazendo crescer suas safras.
(LAMARTINE DE FARIA, 1980, p. 25).

No sertão do Nordeste do Brasil, narra Lamartine, quem fez o primeiro açude, não
deixou rastro. O seu instinto de pesquisador o leva ao Padre Manoel de Jesus Borges,
através de Helio Galvão, no artigo “Um precursor da açudagem”, publicado nos início dos
anos 1950, no jornal Diário de Natal. No seu requerimento ao rei para obter as terras que
serviam de esconderijo aos índios Tapuios Canindé, o padre afirma a necessidade de fazer
açudes aonde houver capacidade. Após a petição de Manoel de Jesus Borges, Lamartine
perde o rastro da açudagem em ribeiras norte-rio-grandenses, nada mais encontrará no
século 18. Porém, não tem mais dúvida: “[...] a verdade é que o recurso de erguer açudes já
era ideia vingada naqueles tempos.”. (LAMARTINE DE FARIA, 1980, p. 26).
O encontro com José Augusto Bezerra de Medeiros foi fundamental para o
pesquisador. Sobre as nominações do mais antigo açude de Caicó, José Augusto lhe
esclareceu:
Perdidos os vestígios de feitos antigos, cortamos rastro catando papéis
velhos, perguntado daqui e dacolá, a Deus e ao mundo, até esbarrar
comum dos maiores dizedores do sertão de nunca-mais. E foi ele, o Dr.
José Augusto Bezerra de Medeiros (Caicó 1884 – Rio de Janeiro 1971),
quem nos contou que o açude do Recreio, de primeiro, era conhecido
como da Velha Merência. Isso porque sua proprietária daqueles tempos
chamava-se Emereciana. Quando da pesquisa para o estudo
conservacionista A caça nos sertões do Seridó, em 1959, o nosso
informante no município de Caicó, Daniel Duarte Diniz, esclarecia que o
mais antigo açude do município era o do Recreio, antigo Mabanga,
construído em 1842 e com capacidade aproximada de um milhão e
quinhentos mil metros cúbicos [...]. (LAMARTINE DE FARIA, 1980, p.
26-27).

O pequeno Recreio se tornou atração e motivo de conversa entre os sertanejos. Os
benefícios e as vantagens de um açude foram proclamados sob o sol, sob a lua. Inspirado,
Lamartine escreveu:
É de se imaginar que as vantagens do açude se espalharam por aqueles
mundos e devem ter acudido viventes dos quatro aceiros daquelas ribeiras
para espiar, com os olhos que a terra tinha de comer, o viço da rama de
batatas nas vazantes, a desova da curimatã nas primeiras águas, o capim
de planta, de barreira a barreira, dando nos peitos de um homem ou o
sítio de fruteiras no fresco das juzantes. E de boca em boca as vantagens
eram contadas e cantadas no fresco das redes dos alpendres antes da hora
de assoprar os candeeiros ou nos encontros na rua para as feiras, as
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missas dos domingos ou nas obrigações do júri. (LAMARTINE DE
FARIA, 1980, p. 27).

Eis o cerne de Açudes dos Sertões do Seridó: a descoberta pelo sertanejo de como
represar as águas e sua decisão e sabedoria para construir sua barragem – seja um ambó,
seja um barreiro, seja um açudeco, seja um açude – essas são, conforme Oswaldo
Lamartine, as designações crescentes em grandeza visual. Após encontrar, depois de muita
procura, o lugar certo em suas terras para a construção, o “cidadão” terá, inicialmente “[...]
de marcar a altura da parede e, de acordo com ela, o nível do sangradouro. Mas isso é
ciência de mestres”. (LAMARTINE DE FARIA, 1980, p. 28). Um desses mestres será
enaltecido por Lamartine logo no início do segundo capítulo do ensaio. Seu nome é José
Lourenço da Silva,194 nascido em Acari no ano de 1901, a quem Lamartine descreveu com
admiração:
Rapaz, já taludo, caçava ganho nos meses de seca pelas construções do
Governo.195 E foi trabalhando, servindo, espiando e aprendendo, como se
fazia e porque se fazia cada coisa e cada serviço, que de servente se fez
mestre. E mestre dos bons. Bom carapina, melhor pedreiro e mestre
maior de açudes...
[...] Era homem de muito poucas letras e muita sabedoria e habilidade no
trabalho. Quando terminou de erguer e cortar os 640 metros de extensão
que formam a parede do açude Lagoa Nova (Fazenda Lagoa Nova,
Riachuelo, RN)196, nele se podia correr a vista ou o instrumento, de ponta
a ponta, sem esbarrar num catombo ou barroca em todo aquele espichão
de terra arrumada a lombo de jumento... (LAMARTINE DE FARIA,
1980, p. 31-32).

Conforme Lamartine, José Lourenço da Silva morreu no ano de 1971, em sua
própria terra. Somente parou de trabalhar quando a doença o impediu:
José Lourenço da Silva, uma das derradeiras sementes dessa nação de
gente que está se finando, já setentão (1971) só se arredou do trabalho
quando o sangue aguado de leucemia roubou suas últimas sustâncias. Em
suas terras, sob as suas telhas, nas quebradas da Serra Branca (Riachuelo,
RN), colocaram em suas mãos calosas a vela do derradeiro adeus...
(LAMARTINE DE FARIA, 1980, p. 32).

194

A quem Oswaldo Lamartine também lembrou com emoção no seu discurso ao receber o título de doutor
honoris causa pela UFRN.
195
À época, o presidente Epitácio Pessoa incentivou a Inspetoria Federal de Obras Contra as Secas, o atual
DNOCS, o que levou para os sertões inúmeros botânicos, geólogos, agrônomos, topógrafos, meteorologistas
e engenheiros. (LAMARTINE DE FARIA, 1980).
196
De propriedade de Juvenal Lamartine.
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Antes da decisiva atuação da Inspetoria Federal de Obras Contra as Secas,197 muito
foi feito e muito foi perdido. Segundo Lamartine (1980, p. 32), “bastava um inverno mais
pesado para carregar muita parede de terra erguida com o sacrifício da poupança sertaneja.
Terra, água e esperança levadas para o mar...”.
Açudes dos Sertões do Seridó pode ser lido com a atenção voltada para se perceber
a felicidade do homem sertanejo ao aprender a construir seu próprio açude e para o perigo
e para a dor que quase sempre surgiam durante essa construção:
Mais das vezes, quando uma pedra mais graúda ou ponta de serrote
atravancava o seguimento da parede ou podia perigar a segurança da
obra, tratavam de retirá-la. O cavouqueiro espiava e estudava, palmo na
palmo, a grã e a veia da pedra. Conhecia as que podiam ser quebradas de
marreta (gnaiss) e onde golpear cada uma. Sendo pedra mais graúda ou
de grã mais dura (granito) que nem a mais cerosa, bucho-de-sapo, a
diligência era a de brocar para nela dar um fogo.
E era serviço que sempre corria perigo. Os que ganhavam a vida na pedra
se mutilavam ou perdiam a vida com a pedra – mote que serviu de
carretilha ao poeta: A vida corta a pedra/ Mas ao cortar se corta/ Na
pedra quase-viva/ A vida quase morta.198 (LAMARTINE DE FARIA,
1980, p. 38).

Lamartine aponta neste ensaio que a construção de açudes no sertão deu início a
uma nova perspectiva no processo da civilização do Seridó, consolidando, conforme
afirma Araújo; Ferreira (2013, p. 15), “a presença do colonizador que chegou vencendo o
índio, marcando a terra, construindo currais, plantando algodão... guardando as águas”.
O segundo ensaio, Conservação de Alimentos nos Sertões do Seridó, foi publicado
pela primeira vez em 1965, na cidade de Recife, editado pelo Instituto Joaquim Nabuco de
Pesquisas Sociais (IJNPS). Neste livro, Lamartine disserta sobre o gado – vocação
histórica do sertanejo:
Espremido em cercados retalhados a cada herança, pendeu para uma
pecuária semi-extensiva, “fazendo raça” com as cruzas euro-zebuínas e
passando a viver dos peitos das vacas. Em Caicó e Currais Novos os
recursos das vazantes dos rios e dos açudes fizeram aparecer uma bacia
leiteira que chega a acudir mesmo os mercados de fora. (LAMARTINE
DE FARIA, 1980, p. 55).
197

Construir o alicerce foi ensinamento aprendido com os engenheiros do atual DNOCS (Departamento
Nacional de Obras Contra as Secas). “No sertão velho, nos açudes erguidos com arrastão de couro de boi, o
uso era apenas raspar o espelho da terra onde ia acamar a parede. Daí a maior revência e a pouca duração da
água de quase todos eles...”. (LAMARTINE DE FARIA, 1980, p. 36).
198
O poeta é Marcus Accioly, membro da Academia Pernambucana de Letras, um dos principais nomes da
tradição de poesia narrativa no Brasil. Os versos são do poema “A pedra lavrada”, do livro Nordestinados
(1971).
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Alicerçado, principalmente nas leituras de Luís da Câmara Cascudo,199 Josué de
Castro,200 Walter Silva,201 Paulo de Assis Ribeiro,202 e Renato Braga,203 tendo como
informantes Pery Lamartine,204 Pedro Ourives, Francisco Lins de Oliveira e José Braz
Galvão,205 Lamartine ressalta a natureza como a mestra primeira e essencial dos homens no
aprendizado de conservar os alimentos:
A natureza foi, é de se imaginar, quem apontou ao homem o jeito de fazer
durar mais, sem se estragar, as comidas de que carecia. Talvez frutos
dessecados ou a carne de bichos sepultados nos bancos de sal – dizem os
livros – é que abriram os olhos do homem para o b-a bá da conservação
dos alimentos.
Diferente das terras frias e geladas, onde a baixa temperatura ajuda o
homem a conservar seus recursos alimentares, as zonas áridas e semiáridas oferecem uma maior abundância de sol, vento e menor umidade
atmosférica, concorrendo assim para um elevado índice de evaporação e
consequente maior presença de sal. (LAMARTINE DE FARIA, 1980, p.
60).

A carne sempre foi o sustento maior do sertanejo. A alimentação vegetal não
combinava com o ciganismo do sertanejo, pois significava o cultivo da terra e,
consequentemente, sedentarismo. (LAMARTINE DE FARIA, 1980). Para o consumo
imediato, Lamartine ensina que o sertanejo cavava um buraco no chão e o forrava com
pedras e folhas, e neles colocavam a carne já temperada e a cobriam também com pedras,
folhas e uma camada de terra, depois acendiam sobre a cova uma fogueira, chamada de
biaribu.206

199

Dicionário do Folclore Brasileiro e Tradições populares da pecuária nordestina são, entre outros, os
mais citados.
200
O livro deste autor citado por Lamartine é Geografia da fome. Lamartine leu a segunda edição, editada no
Rio de Janeiro pela Empresa gráfica O Cruzeiro S/A, no ano de 1948. (LAMARTINE DE FARIA, 1980).
201
A alimentação dos Selvagens brasileiros.
202
Autor do artigo “Conservação da carne pela salga e dessecação”, publicado em novembro de 1948, em
São Paulo, na Revista dos Criadores. (LAMARTINE DE FARIA, 1980).
203
Autor de Plantas do Nordeste, especialmente do Ceará (1953).
204
Membro da Academia Norte-Rio-Grandense de Letras. Autor, entre outros livros, de Velhas Oiticicas
(1991) e Coronéis do Seridó (2005).
205
“Francisco Lins de Oliveira, seridoense, quarentão, filho de vaqueiro e criado em riba de uma sela, hoje,
vaqueiro na Fz Lagoa Nova (São Paulo do Potengi, RN) e José Braz Galvão, setentão, proprietário da Fz
Talhado (Acari, RN) – nos explicaram tim-tim por tim-tim, de como se procede na preparação da carne-desol.”. (LAMARTINE DE FARIA, 1980, p. 64).
206
Sobre este processo, Câmara Cascudo escreverá o verbete “Biaribu ou barreado”, no Dicionário do
folclore brasileiro (1984). O historiador citará Francisco de Paula Ribeiro falando sobre como os índios do
Maranhão cozinhavam em covas abertas com folhas verdes, lenha e fogo, passando pelos negros da África
equatorial até os indígenas Sioux, chamados de Stoneboilers, pois cozinhavam em buracos cavados no solo,
ao redor de pedras aquecidas.
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Para suas frequentes viagens, observou Lamartine, o sertanejo aprendeu a conservar
e conduzir sua alimentação preferida, a paçoca:
No ciganismo em que viviam, de chão-em-chão, no rumo das safras das
frutas do mato, da piracema, de melhores pastos de caça ou nas
empreitadas guerreiras – naturalmente careciam também, como o soldado
de hoje, de conduzir a sua ração de guerra. E o faziam em pequenos
cestos, cumbucas ou mesmo com embiras em folhas de plantas. Era a
paçoca, ração de viagem ainda hoje mais ao gosto do sertanejo
seridoense. (LAMARTINE DE FARIA, 1980, p. 62-63).

Escrevendo sobre as carnes, o leite, os queijos e a manteiga feitos a partir dele,
sobre os legumes e cereais preferidos dos sertanejos do Seridó, Lamartine preencherá
várias páginas numa linguagem que tem o poder de transportar quem o lê para o coração
do sertão. Sobre a conservação da batata doce disse ele:
Os cuidados para guardar a batata principiam ainda na fase da arranca
que é feita, está bem visto, quando está madura. Evitando pancadas e
ferimentos, são apartadas as mais sadias, livres de tamanjuá e
transportadas para cada casa onde são arrumadas no chão, em um canto
de parede de um aposento mais arejado e escuro. É, assim, comum,
naqueles sertões, se esbarrar com um paiol [...] de uns 4 palmos de
largura por 5 a 6 de altura em todo o correr de uma parede.
(LAMARTINE DE FARIA, 1980, p. 82-83).

A batata doce com o jerimum, a rapadura e a farinha formam o quarteto sempre
presente na mesa do seridoense. Sobre como guardar o jerimum, ensinou Lamartine: “É
guardado em rumas, destalado, em lugar seco e ventilado. E as sementes dos mais
saborosos e enxutos, separadas para o plantio no outro inverno, ficam em cumbucas
(cabaças), ou mesmo garrafas, misturadas com cinzas de lenha.” (LAMARTINE DE
FARIA, 1980, p. 84).
A proclamada rapadura possui sua própria hierarquia, garante o pesquisador:
Vale adiantar que nem toda rapadura pode ser guardada. Só a de boa
qualidade [...], bem cozinhada e carece de estar bem seca. Ainda assim a
fazem retirar dos garajaus e deixam-na lagartear uns dois dias, nas horas
de sol quente, para eliminar qualquer umidade. Guardada úmida, cedo
começa a derreter-se [...]. Sobre tábuas é arrumada, afastada da parede,
em aposento seco e arejado. As antigas casas de morada nas fazendas do
Seridó, ainda possuem um sótão – geralmente no corredor que ligava o
copiar ao interior da casa – para a guarda de gêneros, principalmente a
rapadura. (LAMARTINE DE FARIA, 1980, p. 85).
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O sótão citado pelo escritor também se tornava depósito para a farinha de mandioca
que “fazia e faz o grosso da mistura da mesa sertaneja. Parelha para carne (paçocas), pirão,
rapadura, banana e até café.” (LAMARTINE DE FARIA, 1980, p. 83). Enfim, a sabedoria
do homem do sertão não permitia que sua alimentação se estragasse antes do tempo.
Lamartine, com seu entendimento intuitivo, sua certeira bibliografia e diálogos com
pesquisadores e viventes do Seridó, detalhou cada momento e circunstância desse processo
de conservação.
No terceiro ensaio, Algumas abelhas dos sertões do Seridó, publicado pela primeira
vez em 1964, editado pela UFRN, escrito em parceria com o sobrinho Hypérides
Lamartine, o escritor já denuncia a quase extinção207 das abelhas no Seridó. É um ensaio
com um pouco mais de nove páginas e quase todas são dedicadas a narrar “o sertão sem
mel” – título do segundo item: “[...] o gume do machado abrindo claros cada ano maiores
na rala vegetação nativa promoveu o desequilíbrio biológico, fazendo minguar as
condições de sobrevivência da fauna apícola.”. (LAMARTINE DE FARIA, 1980, p. 108).
O alerta para a falta de zelo do homem com a natureza torna este ensaio um
pequeno libelo ecológico. Oswaldo Lamartine, ainda na primeira metade do século 20,
registrou sobre a caça e rarefação da abelha:
Encontrada a morada da abelha, tratam de cortar o pau em que está
situada – mesmo em se tratando de uma essência de maior valor ou que,
de futuro, venha a dar obra. Lá um ou outro mais previdente é que se
limita a fazer um corte por onde extrair o mel para depois tapá-lo com
barro, cortar as duas extremidades da tora e, à noitinha, levá-la para as
proximidades da casa e pendurá-la no beiral das telhas. Porque o comum,
é abrir o caminho, fartarem-se do mel e abandoná-lo à voracidade dos
seus inimigos naturais (formigas, pássaros, lagartixas, etc). Daí, é de se
imaginar, um dos maiores fatores de decréscimo da fauna apícola
regional. (LAMARTINE DE FARIA, 1980, p. 109).

Em alguns momentos, a linguagem de Lamartine, no seu interior, aproxima-se da
linguagem visual, as imagens quase se materializam diante do leitor. Quem o lê é induzido
a se transportar para perto dos caçadores de abelha, talvez até mesmo dos rastejadores,208
aqueles mais sagazes, pacientes e astutos que:

207

“Os municípios que apresentam maior número de espécies extintas (Jardim do Seridó e Ouro Branco, 27,
7%; Caicó, Carnaúba dos Dantas e Parelhas, 22,2%) são, provavelmente, os que sofreram um maior desgaste
na sua reserva florística face à expansão algodoeira.” (LAMARTINE DE FARIA, 1980, p. 115).
208
“Em Serra Negra deitaram fama e ainda hoje são lembrados os feitos dos rastejadores como o negro velho
Donato (nas. 1857 - fal. 1952), escravo de Manoel Pereira Mariz (faz. Solidão) e do velho Marcolino Fidelix
(? - 1890).”. (LAMARTINE DE FARIA, 1980, p. 111).
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[...] nos meses de seca, procuram as perdidas bebidas existentes –
cacimbas, barreiros, etc – e lá se acocoram atocaiando as abelhas que ali
vão beber. Algumas podem vir em maior quantidade e frequência.
Espiam. Escolhem as que tomam mais altura no vôo de volta dizem que
elas assim fazem porque têm morada mais perto. Quando o cortiço está
mais longe – justificam – as abelhas vão ganhando altura mais devagar,
vencendo pouco a pouco o vento e a distância.
Faz de conta que seja uma jandaíra... Espiam uma a uma as que bebem e
o rumo que tomam de volta. Sentem a direção do vento. Atentam para a
altura do vôo. Andam mais algumas braças naquele mesmo rumo e, de
novo, botam sentido na passagem delas. Vêem passar a primeira, a
segunda, a terceira... está confirmada a direção. Adiantam-se outras tantas
braças e recomeçam o balisamento... E de lance em lance, vão bater no
pau em que está situada a jandaíra. Nele botam o ouvido, auscultando-o
com pequenas batidas e chegam a diagnosticar se é de morada velha, se
está gorda ou magra. As pobres de mel são chamadas magras [...].
(LAMARTINE DE FARIA, 1980, p. 111).

Sobre as indumentárias desse homem que caça abelhas, concentrado, quase como
um maestro, quase como um mágico, Lamartine ressalta que ele se veste como um
sertanejo comum. Contudo, quando está em sua busca, nunca se separa de sua foice, objeto
que o escritor classifica de “instrumento de corte e destruição”. Outro objeto inseparável
desse caçador, diz Lamartine (1980, p. 111), “é sua clássica cabaça-de-colo” (ou de
pescoço) alçada em embiras, em que recolhe o mel de sua rapina.”. Toda a página 103 é
ilustrada com um desenho em bico de pena de um caçador de abelha, não está assinado,
mas a proximidade de Lamartine com Percy Lau e o destaque que o desenhista obteve por
registrar os aspectos físicos e humanos do Brasil, indicam que a ilustração é de sua autoria.
Ainda no pequeno ensaio, o amigo Vingt-Un Rosado é chamado a dividir com os
leitores de Lamartine os seus escritos iniciais, então ainda inéditos, de sua pesquisa sobre o
naturalista francês Louis Jacques Brunet, responsável pela introdução da abelha uruçu na
Europa, no século 19. Lamartine transcreve uma página inteira com as anotações de
Rosado. Essas anotações são a gênese do livro Louis Jacques Brunet: naturalista viajante,
editado em 1973, pela Coleção Mossoroense, de autoria de Vingt-Un e Antônio Campos e
Silva.
Intitulado A.B.C da Pescaria de Açudes no Seridó, o quarto ensaio é dedicado à
memória de Bonato Liberato Dantas (1897-1955). Oswaldo Lamartine (1980, p.123)
justifica a dedicatória afirmando que Bonato, no ano de 1943, nos serões da Fazenda Lagoa
Nova, explicou-lhe “tim-tim por tim-tim como pescava nas ribeiras do Seridó”.
O A. B. C. – versos narrativos, com a principal característica de constituir um
poema de ação, escritos em quadra ou em sextilha – é, neste século 21, gênero
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inexistente.209 Nos anos 1930, ele já quase não aparecia, mesmo nos folhetos vendidos nas
feiras, como registrou Cascudo (1984a, p. 85) em seu Vaqueiros e cantadores, afirmando
ter “encontrado apenas os velhos modelos, os antigos A. B. C. de meio século atrás”.
Ainda segundo Cascudo (1984a, p. 84), “a função primitiva dos ABC devia ser
mnemônica, como os Jesuítas empregaram, em autos, bailos e cantigas, para os piás
selvagens do século XVI”.
O ABC em prosa de Lamartine talvez tenha sido um dos pioneiros no Brasil.
Cascudo (1984a, p. 84) asseverou que: “Não há notícia de A. B.C. em prosa, mesmo
conceituoso, como se usou em Portugal. Deles conheço apenas o de Gonçalo Fernandes
Trancoso, o da ‘Histórias de proveito e exemplo’ (1515-1596)”.
Logo na letra “E”, Oswaldo Lamartine identifica as raízes dos métodos de pesca:
Espiando os métodos de pesca usados pelo sertanejo e na tentativa de
conhecer suas raízes, distinguimos:
1. Européia: tarrafa, rede, anzol, explosivos e sifão.
2. Indígena: anzol, tingui, bulha, pescaria a mão, armadilhas (jiquiás ou
covos) e espera (flechar).
(LAMARTINE DE FARIA, 1980, p. 128).

A pesquisa de Lamartine, além das informações de Bonato Liberato, é alicerçada
por informações de Bento Xavier de Almeida, encarregado do posto agrícola do açude
Itans, em Caicó, e de pesquisadores como Câmara Cascudo, E. Stradelli, Rodolpho von
Ihering, Hans Staden, Renato Braga, Fausto Lex, Rui Simões de Menezes e Gabriel Soares
de Souza.
A preocupação do pesquisador com a tradição, no sentido que designa Bornheim
(1987, p. 18) – “Através da tradição algo é dito e o dito é entregue de geração a geração” –,
é evidente durante todo o ensaio. A exemplo da letra “F”, na qual ele escreve:
Faz-se a pescaria de açude por processos mais ou menos idênticos, pouco
variando com o passar dos anos. E muitos dos pescadores de hoje são
filhos de pescadores, que sentiram o despontar da barba e o engrossar da
voz ajudando os mais velhos a escalar peixe, consertar e estender as
redes, mergulhar nos porões de açudes para desenganchar uma tarrafa ou
mesmo arremedando lances à beira d’água com suas tarrafas de menino.
Os açudes estão crescendo de tamanho. Mesmo sem falar nos do
Governo. É que hoje o fazendeiro pode construir em cooperação com o
DNOCS e quando, no chão de suas terras, se formam ombreiras,
apertando um riacho, e sobra algum dinheiro de safra – cuida em fazer
209

“A menção mais antiga que encontrei de versos dispostos em ordem alfabética é uma poesia de Santo
Agostinho, escrita em 393, o Psalmus contra partem Donati, também chamado Psalmus abcedarius”.
(CASCUDO, 1984a, p. 82).
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uma aguada que possa tranquilizá-lo por mais de um ano de seca.
Reservatórios de maior volume, profundidade e peixados com novas
espécies – vão influir, naturalmente, nos tradicionais processos de
pescaria sertaneja. Daí a nossa pressa de relembrá-los para que, amanhã,
os nossos filhos encontrem resposta à natural pergunta: Como era naquele
tempo?...
(LAMARTINE DE FARIA, 1980, p. 128).

Sempre atento a linguagem utilizada pelos sujeitos que ele registra, Lamartine, na
letra “N”, discorre sobre o que é dito durante a pescaria:
Narração de pescaria não pode esconder a molecagem da encomendação
do corpo. É quando um deles se prepara para mergulhar e descarrega
sobre os outros toda sorte de nome feio. Assim fazem cientes que
desaparecendo da tona d’água os que ficam encomendam-lhe o corpo, i.
é, passam o troco redobrado aos nomes recebidos.
Avizinhando-se da catimbóia, tratam de cerca-la com as redes. Tendo
muito peixe nela acoitado, passam de dois a três círculos de redes
distanciados pouco mais ou menos uma graça um do outro. Segue-se a
retirada dos garranchos e a pega do peixe preso pela balaiada.
Para isso ficam dois homens, bem juntos, nas duas pontas da rede.
Entram uns “quatro” para o cercado e se postam equidistantes e de costas
voltadas para o centro. Aí cada pescador mergulha e vai ajuntando as
chumbadas no chão e recuando, aos poucos, no rumo do centro. Quando
se alevantam para tomar fôlego as chumbadas ficam presas sob os pés.
Chegando o momento de ficarem costas contra costas e de estar a rede
esticada – seguem-se as pilhérias:
– Eu já istou esticado prá você...
(LAMARTINE DE FARIA, 1980, p. 133).

O humor, a coragem e a sabedoria desses homens nascidos para pescar são
ressaltados a todo momento por Lamartine. A cada frase que o pesquisador escreve,
evidencia-se o seu respeito pela cultura desses pescadores do Seridó. Assim, Lamartine
sintoniza-se com o projeto de cultura que Bosi (1987, p. 38) defende: “Em vez de tratar a
cultura como uma soma de coisas desfrutáveis, coisas de consumo, deveríamos pensar a
cultura como o fruto de um trabalho”:
Redobrado é o trabalho quando sucede haver locas em serrotes
submersas onde o peixe se acoita. Landuazeiros e até tarrefeiros
mergulham para arrancá-lo à mão dos esconderijos.
Quando surpreendidos ante a coragem suicida por mergulharem em locas
escuras e de águas turvas algumas vezes infestadas de piranhas, ouvimos
um veterano justificar-se com a mais humilde naturalidade:
– É u’a asneira, moço. A gente mergúia e vai tateando pelo rosnado da
bicha. Quando roça nela, coça a barriga e ela se abre toda. Aí é só infincá
os dedo nas guelra e cuidá em subi. A piranha é que nem tubiba – num
qué é pancada. (LAMARTINE DE FARIA, 1980, p. 135).
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O ABC de Lamartine finaliza sem fugir da tradição dos velhos abecedários que
terminavam por um til. Segundo Cascudo (1984a, p. 83), quando o sertanejo lia o alfabeto,
sempre lia também o sinal que ele interpretava como uma letra. É este o motivo, segundo o
historiador, dos versos de A. B. C. incluírem o til. Não sendo possível, assim, criar um
tema, o autor aproveita para escrever “uma frase de ironia, uma despedida, um motejo”.
Citando dois versos de um poeta popular anônimo, inicialmente citado por Cascudo em
Vaqueiros e cantadores, Lamartine finaliza seu ensaio com uma poética homenagem ao
conjunto de peixes do sertão:
Hipicilone e til/ Juntei ambas para o fim”210 com um apanhado da
ictiofauna sertaneja, melhor enumerado na tabela do príncipe dos poetas
populares – Ignácio da Catingueira:211
Os peixes da minha terra
São piau e cangati,
Curimatã e traíra,
Piranha e jundiaí,
Branquinha, cará, piaba
Bico de pato e mandi,
Uiú ou cabeça seca,
Tamboatá e cari...
Eu tanto pesco de anzol
Como mato de tingui,
O que escapa da tarrafa
Cai dentro do meu jequi.
(LAMARTINE DE FARIA, 1980, p. 141)

O quinto e último ensaio, inicialmente publicado no ano de 1961, é A Caça nos
Sertões do Seridó, segundo livro de sua bibliografia. Neste ensaio, Lamartine ressalta que
no Rio Grande do Norte foram os caçadores, especialmente os de onça, que ficaram na
memória do povo e são evocados durante as conversas nos alpendres das fazendas.
Caçadores que, enfatiza Lamartine (1980, p. 184), surgiram da necessidade dos fazendeiros

210

Versos do desconhecido poeta popular citado por Cascudo (1984a, p. 83). A quadra completa é composta
pelos seguintes versos: “Hipicilone e til/ Juntei ambas para o fim/ Para terminar a obra/ Só pude compor
assim/ Não sei se está direito/ Ou se está bom ou ruim”.
211
Sobre o cantador paraibano, escreveu Cascudo (1984a, p. 310): “[...] negro escravo do fazendeiro Manuel
Luís. Cantador lendário e citado orgulhosamente por todos os improvisadores do sertão. Seus dotes de
espírito, a rapidez fulminante das expostas, a graça dos remoques, a fertilidade dos recursos poéticos, a
espantosa resistência verbal, ficaram celebrados perpetuamente. Sendo negro e analfabeto, não trepidou
enfrentar os maiores cantadores de seu tempo, debatendo-se heroicamente e vencendo quase todos. [...]”.
Conforme Cascudo, o poeta (falecido em 1879) sendo vítima de racismo, respondia com talento e dignidade:
“Os versos de Inácio da Catingueira são curiosos, entre outros aspectos, como material de crítica social ao
estado do Negro no alto sertão do século XIX. Sua pele era o maior argumento de ataque e de defesa. Todos
os adversários, fatalmente, aludiam a escuridão do cantador e nem por isso levaram a melhor parte nos
desafios”. (CASCUDO, 1984a, p. 311).
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de defender o rebanho dos perigosos carnívoros:212 “Dizem os mais velhos que tivemos
famílias inteiras de caçadores”. O primeiro caçador que o escritor registra é Miguelão das
Marrecas: “[...] era sempre lembrado toda vez que surgia um carniceiro a desfalcar os
rebanhos”. (LAMARTINE DE FARIA, 1980, p.184). Através da transcrição de versos de
um anônimo poeta popular,213 o pesquisador registra a sagacidade e bravura do caçador:
O Miguelão das Marrecas
Veio da Serra do Doutor,
Chamado por Joaquim Teles
Para ser seu morador,
Porque perseguia onça
Como heróe lutador.
Em novecentos e quatro
Miguelão andava armado
De agalha, rifle e punhal
Com um cachorro aprovado;
Seguiu para Serra Negra
Por causa de um chamado...
(LAMARTINE DE FARIA, 1980, p.184).

O próximo nome de caçador virá através de Câmara Cascudo que, conforme
Lamartine, lembra de José Gomes da Trindade Templo de Maria, falecido em Caicó em 9
de agosto de 1898, “de quem diziam a boca pequena haver caçado mais de 80 onças...”
(LAMARTINE DE FARIA, 1980, p.184). Contudo, o terceiro nome que o pesquisador traz
212

Dois aspectos merecem destaque, para justificar a presença nos sertões nordestinos dos matadores de
felinos. Primeiro, a pecuária era extensiva, criação em campos abertos, isentos de cercas demarcatórias, o
gado era “passado” pelos seus donos, nas festas de apartação nos fins das águas, ou criado nas grandes
“mangas”, mata fechada e com a presença de penhascos e serras cheias de furnas naturais ou covis, mas,
onde havia a presença de ramas ricas em proteína, como o camará, o mororó, a caatingueira e a jurema. E nas
terras de baixios, aluvião e áreas ribeirinhas, destaque para a presença das canafístulas, ingazeiras, juazeiros,
e finalmente nos ante-planos, as gramíneas como a milhã, o pé-de-galinha e o velho panasco, de degustação
palatável pelo rebanho, quando da estação chuvosa. Sem prejuízo da presença dos “choradouros” ou “Olhos
d´água, onde a manada bebia. O segundo aspecto, conseqüência do primeiro, é que não havia o manejo diário
ou semanal das manadas do gado vacum, em razão de que, sempre surgiam “barbatões”, animais rebeldes,
outros se tornavam touros guias, e passavam a comandar e proteger o rebanho ou parte deste, ganhando os
grotões quase inacessíveis. Saliente-se que eram sensíveis às incursões dos felinos, quando sentiam ou
ouviam os esturros ameaçadores destes, ocasião em que arrebanhavam a manada em vigilância circular, em
que pesem a existência de desavenças por liderança, nessas horas davam prioridade à integridade do rebanho.
Porém, algumas reses desavisadas, e não raro acontecia, caiam nas garras dos felinos, com isso, esses
carnívoros dotados de uma esperteza e mobilidade aguçadas, passaram a acompanhar os rebanhos e atacá-los
de forma devastadora, com preferência por ocasião das grandes secas, com prejuízo para os fazendeiros da
época.
Em sendo assim, os criadores sertanejos, além da necessidade da presença do vaqueiro, para a faina diária no
traquejo dos animais, passaram a contar com a presença dos valentes caçadores de onça, alguns com
exclusividade, na proteção dos seus rebanhos, e a cada felino morto crescia o fetiche das populações rurícolas
pelos heróis das zagaias, o prestígio e a fama destes, eram cantadas e decantadas em folhetos nas feiras livres
das freguesias, pelos emboladores de cocos e cegos rabequistas. (SOUZA, 2011).
213
Oswaldo Lamartine observa nas referências bibliográficas que os versos que não trazem as devidas
referências é porque as mesmas não lhe foram fornecidas.
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à tona é, sem dúvida, o caçador mais famoso do Seridó. José Sátiro de Sousa, conhecido
como Cazuza Sátiro, foi um rico criador, residente no município de Patos, na Paraíba,
fronteira com o Seridó, que caçou onças a vida inteira, sem aceitar nenhum pagamento.
Segundo Lamartine, o caçador Cazuza tinha duas manias: esquipar cavalos e criar
cachorros para caçar onças. Através do folheto de cordel Historia do matador de feras:
Cazuza Satyro,214 também de autor anônimo, sabe-se que o caçador usava,
quixotescamente, cavanhaque e barba:
Cazuza era carrancudo
além de ser tão barbado
o vento abria o cavanhaque
um molho pra cada lado
quando ia galopando
em um cavalo montado.
(LAMARTINE DE FARIA, 1980, p.184).

Lamartine (1980, p. 185) ressaltou que sobre Cazuza existem as “mais encantadoras
páginas da tradição oral sertaneja” e que o afeto que Cazuza tinha por seus cães caçadores
foi amplamente divulgado pelos poetas populares. Segundo Lamartine (1980, p.185),
“Reza a tradição que desossava a carne com que alimentava seus cachorros para não lhes
estragar as presas”:
Quem perguntasse pela saúde
Da família do Capitão215
Ele não respondia,
Nem lhe prestava atenção
Se falasse nos cachorros,
Ganhava mais atenção.
Neste tempo o Cazuza
Conservava preparados
Uns vinte e cinco cachorros
Todos bem exercitados,
E só com carne de boi
Eram os cachorros tratados.
(LAMARTINE DE FARIA, 1980, p.185).

214

O poeta popular paraibano José Melchíades Pereira escreverá o folheto: História de Cazuza Sátyro: o
matador de onça.
Disponível em:
http://www.docvirt.com/WI/hotpages/hotpage.aspx?bib=Cordel&pagfis=64487&pesq=&esrc=s&url=http://d
ocvirt.com/docreader.net#
215
Expressão usada no sertão nordestino para designar um homem de projeção social.
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Com a morte de Cazuza Sátiro, nos primeiros anos do século 20, Lamartine registra
que morreu um dos caçadores que mais teve sua bravura cantada e decantada em folhetos
nas feiras livres, pelos emboladores de cocos e cegos rabequistas. A exemplo destes
versos:
Morreu o Cazuza Sátiro
Nosso herói do sertão,
O grande matador de fera
Limpo na sua missão
Merecia uma státua
Com as agáis na mão.
(LAMARTINE DE FARIA, 1980, p.187).

Lamartine de Faria ainda constatou no seu ensaio que a caça nos anos 1960
ocupava na vida do sertanejo seridoense “uma atividade meramente ocasional”. O que
Hélio Galvão havia confirmado dois anos antes, no livro O Mutirão no Nordeste:
Nunca exercida profissionalmente a caça não integra o quadro das
profissões do Nordeste Rural, embora praticada com freqüência. Tendo
assim caráter episódico, esportivo, não foge, entretanto à influência dos
costumes cooperativos. (GALVÃO apud LAMARTINE DE FARIA,
1980, 187).
Evocando sempre autores como Gustavo Barroso e Câmara Cascudo, o pesquisador

registrou as indumentárias, os instrumentos, apetrechos, os métodos de caça e as crendices.
Os métodos são classificados em três: por perseguição; por espera; e por armadilhas. Em
“por perseguição”, homenageará os cachorros sertanejos,216 todos sem origem certa, nem
raça determinada. “São a resultante de uma mistura étnica elaborada pelas condições de
vida através do tempo, que não se pode explicar”, afirmou Gustavo Barroso, em Terra de
sol, citado várias vezes no ensaio de Lamartine. Observando a falta de conhecimento sobre
a genética dos cachorros da região, Lamartine recolheu as seguintes informações sobre os
sinais que apontam a escolha dos cachorros de caça:
Como primeiro cuidado aconselham furtar o cão, ainda novo, porquanto
cachorro roubado costuma dar para bom. No exterior do animal, constitui
bom sinal:
a) As unhas dos pés e das mãos de cor uniforme.
b) O céu da boca de cor preta.
c) Não gritar quando suspenso pelo couro do cangote.
216

No Vocabulário do Criatório Norte-Rio-Grandense (1997), “Cachorro” torna-se verbete nas páginas 37,
38 e 39.
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d) Ser biqueiro.217
e) Quando pizunho,218 acua lobisomem.
f) Os de pelagem rajada costumam ser reimosos219 e os brancos,
esmorecidos.
g) A cauda fina constitui bom sinal e ainda quando enrolada para a
direita: sendo “as esquerda” o cachorro tem dia, i.é, nem sempre
presta;
h) Cachorro de ânus grande é corajoso.
i) Mas a melhor característica é mostrada pelos cabelos debaixo do
queixo: um cabelo, é muito bom; 2 é bom; 3 é sofrível e 4 não presta.
(LAMARTINE DE FARIA, 1980, p.191-192).

Ainda no método de caça “por perseguição”, Lamartine (1980, p. 194) registrará
desta vez o trabalho dos velhos rastejadores sertanejos, ressaltando que o verbo rastejar
talvez tenha sido um dos primeiros verbos que os nossos antepassados colonizadores
aprenderam a falar. Porém, lamentou: “Rastejar tem sido uma constante das populações
primitivas que pouco a pouco vai se diluindo com a artificialização do homem”. Quando
pensamos que ecologia é uma palavra de origem grega e significa “conhecimento da
própria casa”, observamos a cultura ecológica que esses sertanejos possuíam. Lamartine
lembra220 dos mestres rastejadores Possidônio Avelino da Costa, de Acari, Olintho Ignácio,
de São Paulo do Potengi e Severiano Correia de Medeiros, de Caicó:
Perspicazes observadores, nada lhes escapa ao olhar, Aqui é uma pequena
pedra revirada da “cama” – ali uma imperceptível depressão do solo ou
um graveto partido: adiante, os pelos do animal que ficaram presos aos
galhos das plantas. Quando o chão não lhes oferece indícios, apelam para
os matos – rastejar no ar, observando os pontos de atrito dos ramos que,
com a passagem da caça, mudam o contato. (LAMARTINE DE FARIA,
1980, p.195).

O segundo método que Lamartine registra é “por espera”. Nesse método, a
paciência do caçador sertanejo é fundamental. Paciência que, em troca, dá-lhe o
conhecimento.221 Sua sabedoria se mostra, inclusive a de “falar” como os bichos e esperar
217

No sertão, é como chamam o cachorro que não come muito.
É como o sertanejo chama o cachorro que tem um dedo suplementar.
219
Cachorro violento.
220
“Ai daqueles que esquecem! As sociedades que se esquecem do seu passado, mesmo do seu passado
recente, vagarão e errarão estupidamente sem encontrar a porta de saída que é a reflexão sobre o seu
passado”. (BOSI, 1987, p. 54)
221
“Todas as almas têm sede de saber e já a tinham nas vidas pregressas. Acontece que os deuses, cruéis em
sua sabedoria, não se agradavam de ver que se desse um copo d’água para a alma sedenta e sôfrega antes de
ela fazer um sacrifício, ao menos o sacrifício da espera. O conhecimento exige a purificação da paciência. As
almas deveriam esperar um tanto para que o desejo se interiorizasse e se espiritualizasse dentro delas; só
assim o desejo se transformaria em conhecimento, pois entre um e outro ocorreria o tempo necessário à
memória”. (BOSI, 1987, p. 53).
218
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que eles se revelem. Deixando a linguagem dos humanos de lado, o caçador atrai sua caça,
conforme narra Lamartine:
O caçador geralmente sabe usar artimanhas para imitar os bichos da fauna
local. Chega mesmo a ser rara a presença do clássico pio de madeira para
nambus no “badaneco”222 do nosso matuto.
O mocó (Keredon rupestres) é arremedado por interruptas sucções com
os lábios sobre o lado do dedo indicador flexionado. Quando na espera do
mocó – também costumam quebrar pequenos gravetos ou agitar o guiso
da cascavel; o pequeno roedor, movido pela curiosidade ou no sentido de
alertar os companheiros – começa a “gritar” e se movimentar –
denunciando a sua posição ao caçador.
Para atrair a raposa, sugam a palma da mão produzindo uns grunhidos
que se assemelham aos dos cães recém-nascidos.
O chocalho (guiso) de cascavel, preso a um cordel que é rodado nos
dedos – é algumas vezes também empregado para atrair o terrível
“crotalus”. (LAMARTINE DE FARIA, 1980, p.199).

No método “por armadilhas”, Lamartine enumerou quase duas dezenas de formas
de caçar. Algumas delas, ele buscará nos livros Indígenas do Nordeste e Etnologia
Brasileira, de autoria de Estevão Pinto.223 Ao final do ensaio, nas crendices, Câmara
Cascudo é novamente evocado. Desta vez com o Dicionário do Folclore Brasileiro,
falando das superstições ligadas ao cachorro: “Quando uiva, está chamando desgraça para
seu dono. Ouvindo o uivo, diz-se: todo o agouro para teu couro! [...]”, ensina Cascudo. O
poeta anônimo popular, por sua vez, abordou a intrigante relação entre o caçador e a
caipora. Entre outros versos, registrou Lamartine (1980, p. 209):
Mas a caipora é muito
intrigada com pimenta,
caçador que come molho
a caipora se afugenta”.
..................................................
O caçador que tomar
amizade a caipora
tem que lhe dar muito fumo
e ver ela toda a hora;
mas descobrindo o segredo
ela dá-lhe e vai embora...

222

Verbete no Vocabulário do Criatório Norte-Rio-Grandense: “Bolsa de tecido forte, de couro ou esteira,
que é conduzida a tiracolo. Corr. Do latim vademecum, vai comigo” (LAMARTINE DE FARIA, 1997, p. 26)
223
Humanista, considerado um dos pioneiros da antropologia no Brasil, o alagoano Estevão Pinto (18951968) teve uma relevante atuação como historiador, sociólogo, antropólogo e folclorista, especializando-se
na área de etnologia indígena, especialmente da região Nordeste.
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Em sintonia com o conceito de cultura de Bosi (1987) de que cultura não é
mercadoria finita e descartável, exterior à vida subjetiva – mas, sim, trabalho, processo –,
Lamartine no final de A Caça nos Sertões do Seridó, confirma sua cultura ecológica atento
ao que restou da fauna seridoense. À época de suas pesquisas – com “A espingarda
fazendo carniça de janeiro a janeiro” por motivos mercantilistas e não mais pela
necessidade dos fazendeiros de defender seus rebanhos –, o escritor ressaltou que existia
apenas no papel um Código de Caça e Pesca. Com esta quase profecia, Lamartine (1980, p.
214) finalizou seu ensaio à frente, muitas décadas, dos manifestos ativistas deste século 21:
Todo mundo sabe tratar-se de problema antes de tudo educacional. Mas o
indiferentismo com que vem sendo relegado faz pensar, sem qualquer
pessimismo, que na pisada em que vamos, o sertanejo herdará, em um
amanhã bem próximo, um chão sem rastros de bichos e silencioso de
cantos dos pássaros. Paisagem morta e de fauna sintética já galhofada no
dizer matuto: “De bicho de cabelo só vai escapar escova; de animal de
quatro pés, tamborete e bicho de fôlego – o fole...”.

Nesses cinco ensaios estão os registros do que Oswaldo Lamartine viu, ouviu,
viveu. A memória pessoal de Lamartine se une a uma memória coletiva e o leva a (re)
construir um sertão que é salvo do esquecimento. O que em Oswaldo parece particular é a
sua marca mais universal, sua coragem de guardar debaixo dos pés de sua alma uma
ancestralidade que sustenta o ser do sertão – de qualquer sertão, mesmo o mais ermo,
solitário, seco e não entrelaçado ao conhecimento humano.
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DERRADEIRAS PALAVRAS
Minhas últimas palavras nesta pesquisa que concebeu memória como forma
narrativa literária – enfocando a vida e obra de Oswaldo Lamartine de Faria – estão
permeadas por admiração e convencimento. Concluo este texto convencida de que é
legítima a apropriação do escritor de parte da identidade cultural do sertão. O que ele fez
com esta apropriação possibilitou que a tradição sertaneja fosse preservada e desfrutada
por outras gerações.
Mesmo estando quase sempre distante fisicamente do sertão da Região Nordeste do
Brasil, ele conseguiu, através de seus livros, frutos de suas incansáveis e minuciosas
pesquisas, construir uma obra que o fez depositário dessa tradição. O primeiro capítulo
deste trabalho demonstrou, com dados biográficos, que toda a vida de Oswaldo Lamartine
de Faria transcorreu sob o signo do sertão.
Ainda jovem adulto, Oswaldo Lamartine observou a sabedoria de Pedro Ourives, o
seleiro; de Zé Lourenço, o fazedor de barragens; de Chico Julião, o caçador de abelhas; de
Bonato Liberato Dantas, o pescador; e de Olintho Ignacio, o rastejador e vaqueiro. Depois,
na maturidade, Lamartine rebuscou as gavetas da memória e transformou em livros o vasto
aprendizado do que viu e ouviu. Dessa maneira, arquitetou uma bibliografia essencial para
se compreender a cultura do sertão do Seridó.
Ao publicar, em 1950, o seu primeiro livro Notas sobre a pescaria de açudes no
Seridó, Lamartine principiava uma escrita inconfundível que culminará com o livro Sertões
do Seridó (1980), tornando-se um narrador autodiegético da cultura sertaneja,
reconstruindo sua imagem do sertão. Ao afirmar: “Os meus rastros são os meus livros”, o
escritor revelava a senha para desvendar o trabalho de toda uma vida.
Durante esta tese, comprovamos que o texto oswaldiano é uma escrita – como
memória que guia uma tradição – que possibilita vislumbrar a tentativa humana recorrente
de salvar da morte a própria existência.
No entanto, a existência de Oswaldo Lamartine não foi salva da morte somente por
sua escrita, mas também pela escrita de outros que escreveram sobre ele, homenageando-o
em textos poéticos, construindo ou reconstruindo uma personagem imorredoura.
Mitificado por seus contemporâneos, Lamartine entrou para o imaginário da literatura
nordestina e, em especial, da literatura potiguar. Constatamos ainda que a consciência que
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o escritor possuía de tradição da cultura sertaneja do nordeste brasileiro revelou-se nos
textos de todos os que lhe prestaram homenagem.
A amizade com Câmara Cascudo foi fundamental para que o aprendizado com seus
“mestres de ofício” não se perdesse. Constatou-se que o historiador incentivou, à época, o
jovem Lamartine a permanecer pesquisando sobre o sertão e legitimou com sua aprovação
as pesquisas realizadas pelo então incipiente pesquisador. Até o final da longa vida de
Cascudo, ambos permanecerão amigos e colaboradores, como observa-se no capítulo
Cinzas vivas e mornas. A leitura da correspondência entre Câmara Cascudo e Oswaldo
Lamartine confirmou os indicativos da tese sobre a importância da tradição para ambos,
além de abrir a possibilidade de novas pesquisas sobre a escrita de Oswaldo Lamartine no
suporte “carta”. Destacam-se, nesta direção, as cartas trocadas com Vingt-Un Rosado e
com Helio Galvão que podem ser objetos de futuras pesquisas.
No último capítulo desta pesquisa, numa leitura do livro Sertões do Seridó, deduzse que Oswaldo Lamartine sintonizado com o conceito de cultura de Bosi (1987) também
compreende cultura como trabalho, processo, e não como mercadoria finita e descartável.
Assim sendo, o escritor destacou a cultura peculiar a cada sertanejo que ele conheceu,
iniciando por José Lourenço da Silva, pedreiro e “mestre maior de açudes”. Ao registrar
sobre a caça e rarefação da abelha e ao criticar o Código de Caça e Pesca, Oswaldo
Lamartine ratificou sua cultura ecológica, e também se posicionou, pioneiramente, na
defesa do meio ambiente, evidenciando sua preocupação com a extinção da fauna
seridoense declarando que se trata de um “problema educacional” o morticínio sofrido
pelos animais no sertão do Seridó.
Mesmo vivendo nos altos edifícios da metrópole carioca, numa fisiografia bem
distante do sertão do Seridó, Oswaldo Lamartine esteve, definitivamente, com a sua alma
entre a caatinga e as grandes pedras que adornam o cenário sertanejo.
Esta é uma das primeiras pesquisas que se realiza na Universidade Federal do Rio
Grande do Norte sobre Oswaldo Lamartine de Faria. Ao lado da dissertação de autoria de
Daniel de Hollanda Cavalcanti Piñeiro, defendida em 2014, é o segundo trabalho
apresentado no Programa de Pós-Graduação em Estudos da Linguagem sobre o escritor.
Assevero que é pouco diante da importância da obra oswaldiana, fruto de permanente
aprendizado “no embalo das redes de alpendres”, onde o escritor ouvia as conversas entre
os mais velhos sobre as raízes e costumes do sertão. Outras pesquisas se fazem necessárias,
abordando outros aspectos não abordados aqui nem na dissertação de Piñeiro.
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Enfim, atestei que não se retorna igual após adentrar a soleira do universo
oswaldiano. Retorna-se primitivo, áspero, gentil, com a “lembrança da terra inóspita de
origem” (DAL FARRA, 2003), tal qual a personagem construída por Oswaldo Lamartine
de Faria nos seus 87 anos de existência. Personagem que disse não, durante toda a vida, à
civilização que é, segundo Elias (1994), a consciência que o ocidente tem de ser superior –
veloz, moderno, jamais primordial. Acima de tudo, personagem consciente do
compromisso com a Tradição: “E, daqui pra frente, quem vier atrás que feche a porteira...”
(LAMARTINE DE FARIA, 1997, p. 11).
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