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RESUMO 

 

A presente pesquisa debruça-se sobre a obra de Oswaldo Lamartine de Faria (1919 – 

2007), escritor consagrado no universo letrado do Rio Grande do Norte, e que entre 1945 e 

2005 dedicou-se ao estudo e à escrita sobre o mundo rural, especialmente o sertão do Seridó, 

construindo uma obra de gêneros textuais variados e com significativas marcas autobiográficas. 

A análise do discurso que operamos sobre seus ensaios e na escrita de si, principalmente em 

suas entrevistas e correspondências publicadas, permitiu empreender o exame de determinada 

concepção sobre o sertão do Seridó por ele construída ao longo do século XX, privilegiando os 

modos como no texto se manifestam sua experiência com o tempo e o espaço que põe em 

prática. Assim, no primeiro capítulo, abordamos os pressupostos existenciais que estruturam o 

saber histórico efetivamente usado pelo sertanista em sua leitura do sertão (RICOEUR, 2007). 

No segundo capítulo nos dedicamos à análise dos procedimentos de pesquisa e escrita que 

conformam a etnografia posta em prática pelo autor (CERTEAU, 1998). Por fim, consideramos 

que o sertanista faz usos deliberados do passado para, de maneira questionável, investir na 

consolidação de uma memória acerca de uma dominação política sobre o sertão do Seridó. 

PALAVRAS-CHAVES: História dos sertões. História da historiografia. Escrita da história. 

Oswaldo Lamartine de Faria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

This research focuses on the work of Oswaldo Lamartine de Faria (1919 – 2007), a 

renowned writer in the literate universe of Rio Grande do Norte, who between 1945 and 2005 

dedicated himself to the study and writing about the rural world, especially the sertão do Seridó, 

building a work of varied textual genres and with significant autobiographical marks. The 

analysis of the discourse that operates in his essays and in the self writing, mainly in his 

interviews and published correspondence, allowed to undertake the examination of a certain 

conception about the sertão do Seridó built by him throughout the 20th century, privileging the 

ways in which in the text their experience with the time and space they put into practice are 

manifested. Thus, in the first chapter, we approach the existential assumptions that structure the 

historical knowledge effectively used by the sertanist in his reading of the sertão (RICOEUR, 

2007). In the second chapter we dedicate ourselves to the analysis of the research and writing 

procedures that make up the ethnography put into practice by the author (CERTEAU, 1998). 

Finally, we consider that the sertanista makes deliberate use of the past to, in a questionable 

way, invest in the consolidation of a memory about a political domination over the sertão of 

Seridó. 

KEYWORDS: History of the hinterlands. History of Historiography. Writing of History. 

Oswaldo Lamartine de Faria. 
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INTRODUÇÃO 

“... não existe mais sertão” 

(OSWALDO, 2015, 25:45min) 
 

Epígrafes são textos que devem funcionar como “motes” para uma discussão. Ambas as 

frases que escolhi para figurar como epígrafe nos elementos pré-textuais desta dissertação e 

neste capítulo introdutório, foram pronunciadas pelo sertanista Oswaldo Lamartine de Faria 

(1919 - 2007) na oportunidade de uma entrevista filmada no dia 21 de julho de 2005. Ao 

selecionar uma frase que afirma a riqueza do sertão enquanto objeto de estudo em uma 

dissertação realizada em um muito recente Programa de Pós-graduação (PPG) com área de 

concentração em História dos sertões, estou, evidentemente, corroborando com a afirmação, ao 

mesmo tempo em que justifico a pertinência do PPG e, consequentemente, a minha própria 

pesquisa. Enquanto a frase que epigrafa a Introdução deste trabalho, nega, explícita e 

objetivamente, a existência do sertão no tempo presente, trata-se, portanto, de uma enunciação 

assertiva. Faço uso desta outra citação na intenção de apresentar uma preposição do pensamento 

daquele escritor acerca dos sertões. Aparentemente antagônicas, estas afirmações não se 

anulam, não significam uma contradição. Elas apontam para a construção de uma noção que 

entende e quer fazer crer que o sertão é algo do passado e que somente o estudo deste passado 

possibilitaria conhecê-lo. 

Oswaldo Lamartine de Faria (1919 - 2007) nasceu em Natal, capital situada no litoral do 

estado do Rio Grande do Norte. Realizou formação técnica em Agronomia, em Lavras/MG, e, 

por duas décadas e meia, ocupou alto cargo no funcionalismo do Banco do Nordeste do Brasil 

(BNB), em Fortaleza/CE e no Rio de Janeiro/RJ. Mas são seus estudos sertanistas, aliados a um 

sobrenome distinto, que os torna um renomado escritor. Por cerca de sessenta anos, entre 1945 

e 2006, produziu uma significativa obra principalmente dedicada às “coisas do sertão”, uma 

obra muito diversa em seus gêneros textuais, e ainda não completamente reunida. Muito cedo 

os artigos que publicou em jornais e revistas despertaram a atenção e elogios de importantes 

nomes do universo letrado no Brasil, principalmente aqueles que se dedicaram a escrever sobre 

o Nordeste, nomes como os de Luís da Câmara Cascudo, Gilberto Freyre, ou José Lins do Rêgo. 

Mas é principalmente nos ensaios sobre os modos de fazer e de viver sertanejos, realizados no 

período entre o início da década de 1960 e fins da década de 1980, que opera com maior 

liberdade, com maior espaço de experimentação de seus recursos de pesquisa e de escrita. A 

partir dos anos 1990, o sertanista se dedicará – não apenas, mas principalmente – à uma 
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produção de si mesmo fortemente relacionada à uma identidade sertaneja, especialmente ligada 

aos sertões do Seridó, mesorregião central do Rio Grande do Norte.1 

Desde 2018, quando no bacharelado em História ingressei em uma bolsa de Iniciação 

Científica para participar de um plano de trabalho sobre estudos historiográficos da memória, 

venho tendo a oportunidade de compulsar em diferentes acervos públicos e privados, e ler parte 

desta obra tão diversificada em sua tipologia e singular em seu estilo. Em seus testemunhos é 

comum deixar raízes à mostra nas paragens seridoenses, aludir ou reivindicar laços 

genealógicos com a região, local onde nunca morou, mas na qual fez grande investimento 

identitário, espaço que registrou com indisfarçável afeto, produzindo um sertão para chamar de 

seu. No decorrer desta dissertação, buscaremos analisar como um estudo biobibliográfico sobre 

Oswaldo Lamartine de Faria permite o exame de determinada concepção sobre o sertão do 

Seridó ao longo do século XX. O objetivo é compreender a construção de uma dada concepção 

de sertão, analisar dados procedimentos que este sujeito específico utilizou para escrever um 

sertão, compreender o Seridó oswaldiano em suas características mais singulares. 

Apesar de não ter formação em História nem de se reivindicar historiador, seus ensaios 

etnográficos apresentam uma dimensão historiográfica e ocupam uma vacância na 

historiografia referente à região do Seridó em um período em que não haviam historiadoras e 

historiadores profissionais, formados nos bancos universitários dos cursos de História, 

dedicando-se a este recorte/objeto.2 Será somente em torno dos anos 1980, após a expansão e 

consolidação dos cursos de pós-graduação no Brasil, que ocorrerá um profícuo esforço de 

avaliação da historiografia produzida até então (GONTIJO, 2014, p. 372). O que significa que 

esta não é uma condição de uma historiografia dita regional ou local, é uma condição da 

historiografia realizada em grande parte do país até um período relativamente recentemente. 

Neste sentido, o que pretendemos desenvolver aqui é um “estudo da escrita como prática 

histórica” (CERTEAU, 1982, p. 9). 

                                                 

1 A mesorregião potiguar do Seridó, situada no semiárido nordestino, corresponde a um recorte regional 

historicamente construído, composto pelos territórios dos atuais municípios de Acari, Caicó, Carnaúba dos Dantas, 

Cerro Corá, Cruzeta, Currais Novos, Equador, Florânia, Ipueira, Jardim de Piranhas, Jardim do Seridó, Jucurutu, 

Lagoa Nova, Ouro Branco, Parelhas, Santana do Seridó, São Fernando, São João do Sabugi, São José do Seridó, 

São Vicente, Serra Negra do Norte, Tenente Laurentino Cruz e Timbaúba dos Batistas. 
2 Oswaldo Lamartine realizou formação técnica em Agronomia pela Escola Superior de Agricultura de Lavras 

(ESAL). O objetivo manifesto de seus ensaios, e a contribuição mais original que estes trazem, é o registro 

etnográfico. Ainda assim, empregamos aqui o termo historiografia, na mesma “amplitude” que Paul Ricoeur, ou 

seja, “para designar a própria operação em que consiste o conhecimento histórico apreendido em ação” (2007, p. 

148), pois entendemos que quando o sertanista faz usos de conhecimentos históricos produzidos por outros autores 

(pode-se dizer, do arquivo prefigurado), e os organiza (configura) de forma a construir a historicização de um 

objeto específico que não aquele trabalhado pelos autores consultados, resulta desta operação um outro dado 

(refiguração), que, naquele contexto, fará as vezes de uma história do sertão do Seridó – independentemente das 

qualidades desta. 
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No decorrer da segunda metade do século XX, especialmente a partir da década de 1960, 

as Ciências Humanas serão fortemente impactadas pelo deslocamento epistemológico da 

linguagem para o centro de suas discussões, evento que ficará conhecido como “giro 

linguístico”, responsável por colocar em xeque a perspectiva universalizante e a objetividade 

do observador de primeira ordem no método científico moderno, pois sua “premissa 

fundamental é a de que não há a possibilidade de construção de enunciados privilegiados em 

relação à realidade, ou mesmo objetivos no sentido de a realidade estar disponível exatamente 

à frente de quem os produz” (RANGEL; ARAÚJO, 2015, p. 323).  

Nas palavras do historiador Georg Iggers, referindo-se especificamente aos reflexos do 

giro linguístico sobre o campo da História: 

A rejeição às ciências sociais carregou em seu escopo a afirmação de que seria 

vã toda tentativa de reconstruir o passado, porquanto não há um passado 

verdadeiro. Toda representação histórica é, como Hayden White exprimiu, um 

produto da imaginação poética. Com isto, não pode ser provada a verdade ou 

falsidade destas representações. [...] A partir da perspectiva do giro 

linguístico, a linguagem não era reflexo de um passado histórico, mas antes o 

passado seria uma criação da linguagem. Uma tal concepção não oferece 

qualquer brecha para uma reconstrução realista do passado (IGGERS, 2010, 

p. 109). 

Em diálogo, por vezes indireto, com a filosofia desconstrucionista de Jacques Derrida e 

com a análise discursiva de Michel Foucault, estas discussões alcançam a área da História na 

década de 1970, e trabalhos voltados especificamente para a escrita da história começam a ser 

publicados. Algumas destas publicações que obtiveram maior repercussão foram Como se 

escreve a história (1971), de Paul Veyne; Meta-história (1973), de Hayden White; História 

(1974), organizada por Jacques Le Goff e Pierre Nora em três volumes – novos problemas, 

novas abordagens, novos objetos; e A escrita da história (1975), de Michel de Certeau 

(CEZAR, 2015). Por um lado, as discussões em torno das relações entre a história e a narrativa 

estimularam uma postura de relativização radical do discurso histórico, comparando-o às 

produções ficcionais ou, pelo menos, apontando para uma dimensão ficcional no discurso 

histórico. Por outro lado, provocaram esforços de fortalecimento do caráter mais empírico da 

pesquisa em história no intuito, justamente, de amparar o discurso histórico no método 

científico. Em decorrência da desconfiança que se criou em relação à relativização do discurso 

histórico, ocorreu “a hegemonização de um padrão historiográfico que priorizou a pesquisa 

empírica e o método em detrimento da teoria e da autorreflexão” (ARAÚJO, 2013, p. 36). 

A crise dos paradigmas estruturalistas de explicação da realidade também veio a somar 

neste contexto para modificações nas formas de pensar e escrever a história nas últimas décadas 

do século XX. Assim, indivíduos passam também a ocupar o lugar de objeto da história, 
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abalando o protagonismo dado até então às massas anônimas dos sujeitos coletivos. O mesmo 

ocorre em relação às diferentes durações e aos jogos de escalas entre o macro e o microscópico, 

o global e o local, ou em relação à onda de história-memória que se espraia pela produção 

historiográfica, inundando os espaços públicos e privados, ou ainda com a emergência de 

demandas chamadas identitárias; tudo isso trouxeram implicações teórico-metodológicas as 

mais diversas, motivando renovações das perspectivas historiográficas. Os fatores culturais 

passaram a receber mais ênfase, as sociedades eram cada vez mais explicadas a partir da ótica 

da cultura, “pareceu que os estudos em história da historiografia poderiam ser diluídos no 

interior de um grande e impreciso universo chamado história cultural” (ARAÚJO, 2013, p. 37), 

visto que, sob esta perspectiva que se afirmava, a representação histórica “deveria levar em 

conta antes o significado da cultura e da linguagem para as construções conceituais da realidade 

em constante mutação” (IGGERS, 2010, p. 108). 

Ainda no início do século XXI, havia dúvidas quanto à autonomia de um campo da 

História da Historiografia. O historiador brasileiro, Jurandir Malerba, apontava, por exemplo, 

para a “ausência de parâmetros conceituais mínimos no campo” (MALERBA, 2002, p. 32). 

Para o professor e historiador Valdei Araújo, “a História da Historiografia não raro mal 

consegue ser separada de seu objeto mais evidente, a escrita da história” (ARAÚJO, 2013, p. 

35). 

O Brasil é um dos países cuja comunidade historiadora tem dado significativas 

contribuições para a efetiva consolidação deste subcampo. Desde a década de 1990 são notáveis 

os esforços realizados nesta direção, apesar de que a intenção de estudos em História da 

Historiografia, no Brasil, possam remontar à década de 1970. Neste sentido, o pioneirismo seria 

do historiador José Honório Rodrigues, cujos estudos pressupunham apreender a “evolução do 

conhecimento histórico” a partir de um “processo acumulativo”, para tanto seria necessário 

compor “catálogos sistemáticos de autores e obras” capazes de “apresentar as alterações 

possibilitadas ao longo do tempo por acréscimos sucessivos realizados pela pesquisa histórica” 

(GUIMARÃES, 2005, p. 34). 

O historiador Manoel Luiz Salgado Guimarães é um dos nomes de destaque, na virada do 

século XX para o XXI, no sentido de pensar a historiografia para além de um “índice 

bibliográfico”, e colocá-la em discussão como uma disciplina autônoma, capaz de indicar 

horizontes próprios de pesquisas se tomada como instrumento de crítica de sua própria memória 

disciplinar. Essa consideração se fez possível a partir do diálogo com dois historiadores 

franceses. O primeiro, Pierre Nora, sugere que “combinando uma reflexão sobre a história da 

disciplina a um conjunto de questões de natureza epistemológica, a disciplina histórica buscaria 
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superar os impasses de uma tradição apontando para novos horizontes de pesquisa” 

(GUIMARÃES, 2005, p. 31-32). Enquanto François Hartog, ao defender sua hipótese acerca 

do presentismo, sugere que 

‘um novo regime de historicidade parece se configurar definindo novas 

exigências e demandas ao passado como História’. Neste sentido pensamos 

que a historiografia como campo específico e peculiar de investigação 

histórica deva ser compreendida como parte de uma cultura histórica que 

supõe inúmeros outros dispositivos coletivos de produção de sentido e 

significado para o passado (apud GUIMARÃES, 2005, p. 32). 

Ou seja, para o historiador brasileiro, a historiografia deve ser pensada como uma dentre 

variadas formas de uma cultura histórica, através das quais se faz possível analisar os usos do 

passado operados por uma determinada coletividade. A historiografia é entendida como uma 

dentre diferentes formas possíveis de se tomar consciência da história. 

Em outro momento de sua obra, Hartog também discutirá a aproximação que percebe, a 

partir da década de 1970, entre historiografia e epistemologia, e a consequente reflexão 

elaborada pela história sobre si mesma, contribuindo para a constituição de uma subdisciplina 

historiográfica: 

Como se um implicasse o outro, ao completá-lo, corrigi-lo ou relativizá-lo, 

como se o que eles pretendessem designar de fato fosse uma espécie de 

mistura: não uma epistemologia ‘rígida’ (demasiado distante e abstrata), nem 

uma história da história ‘insípida’ (demasiado internalizada, o obituário da 

profissão), mas uma abordagem atenta aos conceitos e contextos, às noções e 

ambientes, dando uma atenção cada vez maior às suas articulações, 

preocupada com a cognição e a historicização, sem deixar de manter-se 

vigilante em relação às sereias dos reducionismos. Em suma, algo como uma 

epistemologia histórica ou historiografia epistemológica que se encontra – 

vamos insistir sobre este ponto – nos antípodas de uma disciplina ou de uma 

subdisciplina, constituída ou em via de se constituir [...] De fato, esse 

movimento e esse momento – que, por conveniência, podem ser designados 

como ‘reflexivos’ (conferindo-lhes o duplo qualificativo: epistemológico e 

historiográfico) – dizem respeito não só à história, mas ao conjunto das 

ciências sociais. Fica bem claro que, para a história, problemáticas e 

formulações são moduladas em função do estado das questões em cada grande 

domínio de especialidades e de acordo com os diferentes períodos (HARTOG, 

2013, p. 248-249). 

Neste sentido, a História da Historiografia vem se consolidando como um campo 

específico capaz de discutir criticamente a História, tomando a si mesma como objeto de estudo. 

Um importante texto voltado para essa discussão no Brasil é o artigo “História da historiografia 

como analítica da historicidade”, onde Valdei Araújo argumenta a hipótese sugerida no título 

do artigo. Na primeira parte deste texto, Araújo explicita as condições externas, já bastante 

favoráveis no Brasil, para a consolidação da História da Historiografia como uma subdisciplina 

autônoma da História – entenda-se, a existência de uma comunidade historiadora especializada, 
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e atuando de forma organizada através da criação, manutenção e disseminação de cadeiras 

específicas nos cursos de formação, assim como de eventos e periódicos também 

especializados. Mas argumenta que estas condições institucionais, apesar de necessárias, não 

são suficientes para garantir autonomia ao campo. Para isto será necessária também a efetivação 

de uma condição interna, ou seja, teórica. E é a isto a que se dedica na segunda parte do texto. 

Partindo da premissa heideggeriana de que o homem é ontologicamente histórico, Araújo 

sugere que “a historicidade deveria ser compreendida como a temporalização da temporalidade 

humana, ou, em outras palavras, a efetivação dessa condição estrutural do humano, o tempo 

histórico (2013, p. 39). Com isto quer dizer que se a historicidade é intrínseca ao humano, tudo 

o que o humano produz está dotado de historicidade, logo, 

A analítica da historiografia teria como objeto próprio pensar as diferentes 

formas de acesso ao passado e como a experiência histórica revelada nesses 

momentos pode ser atingida por uma investigação das formas de continuidade 

e descontinuidade, isto é, de transmissão. Portanto, a transformação do tempo 

em tempo histórico pode ser pensada como o campo de fenômenos que poderia 

orientar a construção de agendas de investigação de longo prazo para uma 

História da Historiografia com relativa autonomia. Voltada para esse amplo 

campo de fenômenos, a História da Historiografia teria necessariamente de 

recorrer a uma variedade de objetos de investigação (ARAÚJO, 2013, p. 41, 

grifo do autor). 

Esta hipótese, está explícito, sugere a ampliação dos objetos da História da Historiografia 

a um leque de possibilidades que vai muito além do texto verbal escrito. Qualquer forma de 

usos do tempo histórico estaria passível à análise da História da Historiografia, o que lhe 

ampliaria não só os objetos mas também os desafios em lidar com a diversidade de materiais 

que manifestam a historicidade humana. 

A História da Historiografia tem se consolidado, principalmente no Brasil, como campo 

adequado às discussões acerca da escrita da história, investigando seus procedimentos de 

pesquisa e escrita, de significativa importância para a crítica da história e para a revisão 

historiográfica, criando um espaço de contínua crítica aos modos de se escrever e pensar a 

história, uma crítica aos cânones da historiografia, à própria memória disciplinar, um espaço 

para se pensar criticamente o próprio fazer historiográfico, aquilo que Valdei Araújo chama de 

“uma destruição, em sentido positivo, do discurso e dos objetos historiográficos com o 

propósito de nos manter abertos para a experiência e o pensar da história” (ARAUJO, 2013, p. 

41). 

Aberto a pensar a historiografia como resultado de uma articulação entre o real e o 

discurso, Michel de Certeau coloca como necessário ao exame da “operatividade 

historiográfica” o problema dos “procedimentos próprios ao ‘fazer história’”, e a “questão do 
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sujeito (do corpo e da palavra enunciadora)” (1982, p. 10). Através da escrita, a cultura 

ocidental moderna realiza um espaço de diferenças onde “se desdobra uma problemática 

articulando um saber-dizer a respeito daquilo que o outro cala, e garantindo o trabalho 

interpretativo de uma ciência (‘humana’)” (1982, p. 14). Dessa forma, tanto a historiografia 

quanto a etnologia mostram-se como heterologias, discursos sobre o outro, organizados a partir 

de “estratégias tecnocráticas e escriturísticas” (1998, p. 92, grifo do autor) capazes de delimitar 

um espaço apropriado à produção destes saberes, cujos efeitos mais consideráveis, além, está 

claro, do reconhecimento do poder do saber específico que conquista um lugar próprio para si, 

dizem respeito ao domínio sobre o tempo pela fundação de um lugar autônomo, e o domínio 

dos lugares a partir de uma prática panóptica capaz de “transformar as forças estranhas em 

objetos que se podem observar e medir, controlar, prever pela leitura de um espaço” (1998, p. 

99-100, grifos do autor). 

As estratégias são portanto ações que, graças ao postulado de um lugar de 

poder (a propriedade de um próprio), elaboram lugares teóricos (sistemas e 

discursos totalizantes), capazes de articular um conjunto de lugares físicos 

onde as forças se distribuem. Elas combinam esses três tipos de lugar e visam 

dominá-los uns pelos outros. Privilegiam portanto as relações espaciais 

(CERTEAU, 1998, p. 102). 

O que se propõe, portanto, é realizar a análise do discurso construído sobre o sertão do 

Seridó a partir da escrita etnográfica de Oswaldo Lamartine de Faria, tomada como estratégia 

escriturística, questionando não só o status do indivíduo que profere o discurso, pensando a 

posição que o sujeito ocupa na rede de informações – compulsadas e (re)produzidas – e a 

distribuição institucional desse discurso, mas também os enunciados utilizados para construir 

um dado espaço e legitimar uma dada tradição, problematizando a vontade de verdade das 

fontes consultadas na pesquisa e inventariando as diferenças implicadas no discurso difundido 

através delas (FOUCAULT, 1996, 2017). 

O passado não está sujeito ao uso exclusivo da história profissional, aquela produzida por 

egressos dos cursos de História no Ensino Superior, portanto, diferentes atores não-

historiadores, podem se dedicar à sua representação e/ou usos. Este é o caso de Oswaldo 

Lamartine, que escreveu uma vasta obra sobre o sertão do Seridó, ensaiada a partir de método 

e estilo cujas qualidades tem rendido cada vez mais análises e interpretações.3 

                                                 

3 Todos os Trabalhos de Conclusão de Curso recuperados no nosso levantamento, no intuito de proceder à revisão 

historiográfica, foram realizados na UFRN. No âmbito da graduação foram realizadas quatro monografias 

(ARAÚJO, 2013; BATISTA, 2017; MEDEIROS, 2019; e SANTOS, 2007), todas elas no Departamento de 

História do CERES/UFRN, mas nem todas encontram-se disponíveis nos repositórios digitais, o que impossibilitou 

o acesso devido à suspensão dos serviços presenciais dos acervos da universidade durante a pandemia do 

coronavírus. Portanto, só comentaremos aqui aqueles trabalhos realizados no âmbito da pós-graduação 
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Na mesma data em que ocorria o sepultamento de Oswaldo Lamartine de Faria, Olívia 

Morais de Medeiros Neta defendia no Programa de Pós-Graduação em História da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), com área de concentração em História e Espaço, a 

sua dissertação de mestrado Ser(Tão) Seridó em suas cartografias espaciais (2007). Este 

trabalho “parte do princípio de que o Seridó é configuração narrativa decorrente do discurso 

historiográfico, que é instituído na relação do lugar social de seus autores e da prática 

discursiva”, e busca reconhecer “a institucionalização de sentidos para o Seridó como 

decorrência da locução discursiva sobre este” (MEDEIROS NETA, 2007, p. 14). A historiadora 

tomou como fontes livros de uma mesma formação discursiva, produzidos por autores 

interligados também por uma rede genealógica, destacando que “a escrita que tece o Seridó é 

uma escrita de família”, que demarca um espaço através da narrativa, “justifica[ndo] ou 

reafirma[ndo] a presença e relevância de determinadas linhagens genealógicas no Seridó 

potiguar” (MEDEIROS NETA, 2007, p. 16), são eles: Homens de Outrora (1941), de Manuel 

Dantas; Seridó (1954), de José Augusto Bezerra de Medeiros; Velhos costumes do meu sertão 

(1965), de Juvenal Lamartine de Faria; e Sertões do Seridó (1980), de Oswaldo Lamartine de 

Faria. O Seridó demarcado por esta historiografia, é “uma região que se projeta para além da 

geografia física e adentra as cartografias sentimentais, o campo da subjetividade, dos territórios 

existenciais, das configurações discursivas e suas relações de poder” (MEDEIROS NETA, 

2007, p. 20). Portanto, o sertão do Seridó escrito por Oswaldo Lamartine é tratado aqui como 

um espaço escrito de forma imbricada à escrita de si, um recorte memorialístico que privilegia 

a paisagem da caatinga como cenário, “um microcosmos do espaço do eu” onde a “natureza 

que o envolve torna-o a própria transubstanciação do meio” (MEDEIROS NETA, 2007, p. 103). 

Dois trabalhos apresentados no Programa de Pós-graduação em Estudos da Linguagem, 

na UFRN, demonstram que o texto oswaldiano despertou atenção não só entre historiadores. A 

dissertação de mestrado de Daniel de Hollanda Cavalcanti Piñeiro, defendida em 2014, titulada 

Multiplicando Veredas entre Guimarães Rosa e Oswaldo Lamartine, propõe um estudo de 

literatura comparada em que o ensaísmo oswaldiano é lido em aproximação com a ficção 

rosiana. O letrólogo entende os autores em questão como praticantes de um ‘surregionalismo’, 

uma tradição contemporânea do regionalismo “que relativiza o exotismo e ultrapassa o 

localismo, superando o regional pela sua reflexão [...], que universaliza o tema partindo de uma 

cultura local” (PIÑEIRO, 2014, p. 22). Comparando a coletânea de ensaios Sertões do Seridó 

                                                 

(especialização, mestrado e doutorado), além de outros dois produtos (um documentário audiovisual e um livro) 

que tomam a escrita oswaldiana como objeto de interesse. 
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(1980) com o romance Grande sertão: veredas (1956), Daniel Piñeiro “discute as ligações 

histórico-ficcionais dos sertões rosiano e lamartineano tendo em vista suas influências e 

projetos ideológicos” enlaçados pelo conceito de tradição, concluindo que a “escrita 

ficcionalmente criativa” do ensaísta é uma herança do regionalismo do ficcionista (2014, p. 15-

16). Os argumentos utilizados para sustentar a tese da influência de Guimarães Rosa sobre 

Oswaldo Lamartine é apontada na “estruturação de suas histórias pela rememoração”, “na 

identificação pessoal do narrador/enunciador com a matéria de que fala”, pela “adesão de 

escolhas lexicais ‘típicas’ com a própria perspectiva dos enunciadores”, pelas “‘linhas 

narrativas’ dentro de uma experiência pessoal (mesmo que ficcionalizada) do eu”, por “seus 

processos identitários serem promovidos por uma travessia pessoal” através do sertão, e por 

“seus conhecimentos evidenciarem-se pela experiência” (PIÑEIRO, 2014, p. 139). 

No ano seguinte, e mesmo PPG, Marize Lima de Castro (2015) apresenta sua tese de 

doutoramento, Areia sob os pés da alma: uma leitura da vida e obra de Oswaldo Lamartine de 

Faria, um estudo biográfico que pretende acompanhar a construção intelectual do sertanista, 

descrito como um pesquisador motivado por Câmara Cascudo, consagrado cânone da cultura 

potiguar por instituições e personalidades que compõem o universo das letras no Rio Grande 

do Norte, e autor de uma obra fundamental para o conhecimento do sertão, especialmente o 

Seridó. As fontes privilegiadas na pesquisa, ou seja, aquelas que receberam capítulo exclusivo 

para sua análise, foram o livro Sertão do Seridó (1980); o documentário audiovisual Oswaldo 

Lamartine: Um príncipe do sertão (2011), realizado pelo Núcleo Câmara Cascudo de Estudos 

Norte-rio-grandenses (NCCEN/UFRN), fruto de uma entrevista concedida pelo escritor, no ano 

de 2005, onde fala de diversos eventos que marcaram a sua vida pública e privada aos 

professores da UFRN, Humberto Hermenegildo de Araújo e Vilma Vitor Cruz, editado com 

comentários de amigos e parentes do escritor; e De Cascudo para Oswaldo (2005), um livro de 

correspondências passivas remetidas por Câmara Cascudo no período entre 1963 e 1986. 

Marize Castro encerra sua tese “admirada e convencida” da identidade cultural apropriada pelo 

biografado, e que o fez depositário da “Tradição” sertaneja através da observação da realidade 

e da sabedoria de seus mestres de ofícios e sertanejos mais velhos, com o fundamental incentivo 

de Câmara Cascudo (CASTRO, 2015, p. 161-162). 

Ainda em 2015, o NCCEN produziu um segundo documentário audiovisual a partir 

daquela mesma entrevista filmada em 2005. Oswaldo Lamartine: Tinta de pinhão-bravo volta-

se agora mais especificamente para os caracteres estilísticos da escrita oswaldiana. O título 

refere-se à nódoa que o pinhão pode provocar, sugerindo o estilo literário marcante do 

sertanista. À frente desta realização, os mesmos professores anteriormente citados, sendo que 
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nesta peça os comentaristas convidados à compartilhar a tela com o protagonista entrevistado 

são, à época, os professores do Departamento de História da UFRN, Raimundo Pereira Alencar 

Arrais e Luiz Eduardo Brandão Suassuna, que enfatizam o “alinhamento do conhecimento 

técnico-científico, o cuidado com a pesquisa e uma prosa poética que externaliza a 

subjetividade” na escrita ensaística de Oswaldo Lamartine de Faria (OSWALDO, 2015, 

11:30min). 

Em 2018, o Departamento de História do CERES/UFRN realizou um curso de 

Especialização em História dos sertões, um ensaio para o PPG que seria aprovado e inaugurado 

no ano seguinte. Resulta desta especialização a monografia de Natália Raiane de Paiva Araújo, 

“O sertão de nunca mais”: natureza e modernidade em Oswaldo Lamartine de Faria (1960-

1980), na qual a historiadora discute a relação entre natureza e modernidade na memorialística 

oswaldiana a partir dos livros Sertões do Seridó (1980) e De Cascudo para Oswaldo (2005), 

destacando uma subjetividade afetada pelas tensões entre as identidade e tradições criadas pelo 

sertanista e os elementos da modernidade que irrompem nos sertões do Seridó, ou seja, o modo 

que o sertanista percebe a transformação do espaço seridoense causada por elementos de 

modernização. A discussão se dá em dois eixos: um que associa à natureza o conceito de sertão 

(e as construções das identidade e paisagem sertanejas); enquanto o segundo eixo relaciona 

sertão e modernidade, tomando esta como elemento destruidor das tradições sertanejas mas, em 

alguns aspectos, preservadora da natureza através da prestação de serviços de instituições como 

o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente (IBAMA) e o Departamento Nacional de Obras Contra 

as Secas (DNOCS), concluindo pela consideração de percas e benefícios que a modernidade 

causou ao sertão do Seridó. 

Ainda em 2018, como parte do Programa Municipal de Incentivos Fiscais a Projetos 

Culturais Djalma Maranhão, patrocinado pelo Colégio CEI (Centro de Educação Integrada), 

em comemoração ao aniversário da cidade do Natal/RN, o projeto “Natal 420 anos” publica O 

sertão de Oswaldo Lamartine de Faria: a biografia de uma obra, um ensaio de autoria do 

jornalista Gustavo Sobral, que pretende ter realizado uma história intelectual sobre a produção 

do sertanista. Aqui encontramos a personagem do etnógrafo identificado com o discurso do 

regionalismo seridoense e incentivado por Câmara Cascudo em sua tarefa de documentar a 

cultura sertaneja. O jornalista desenvolve uma narrativa que persegue cronologicamente as 

publicações do sertanista, destacando algumas experiências localizadas (na Fz. Lagoa Nova, 

situada no Agreste potiguar, e na cidade do Rio de Janeiro/RJ) e os aspectos formais e 
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estilísticos do trabalho do escritor, na intenção de mapear os ambientes experimental e 

intelectual vivenciados por Oswaldo Lamartine.4 

Voltando ao PPG em História e Espaço, uma segunda dissertação de mestrado é 

desenvolvida neste programa no ano de 2019, trata-se da pesquisa de Maria Samara da Silva, 

Lugares de vida, a vida nos espaços: Oswaldo Lamartine de Faria e a perspectiva da 

experiência (1940-1970), em que a historiadora discute a relevância de experiências 

vivenciadas pelo sertanista em diferentes espaços que se refletem em sua obra, centrando a 

discussão na noção de topofilia, “neologismo [que] pode ser definido como ‘todos os laços 

afetivos dos seres humanos com o meio ambiente material’” (TUAN apud SILVA, 2019, p. 

18), sem desconsiderar sua vinculação à uma tradição regionalista de viés folclorista. Aqui, a 

figura de Juvenal Lamartine, pai de Oswaldo, recebe maior atenção de análise como 

personagem motivadora para a identificação do sertanista com o Seridó, e o afeto da saudade é 

considerada a substância motriz de sua escrita. 

De modo geral, os trabalhos acima citados, talvez com a exceção deste último (SILVA, 

2019), tendem à uma recepção do texto oswaldiano sem maior entonação crítica. Em alguns 

deles prevalecem a louvação, o elogio, e certa sedução pelo objeto, principalmente no que diz 

respeito à identidade narrativa criada pelo sertanista, mas também aos procedimentos de 

pesquisa e escrita por ele operados. Mesmo quando uma pesquisa enfatiza o aspecto criativo da 

escrita (PIÑEIRO, 2014), deixa de lado outras nuances importantes, como o lugar social de 

onde fala, por exemplo. Enquanto os trabalhos de abordagem mais panorâmica (CASTRO, 

2015; OSWALDO, 2015; SOBRAL, 2018) pecam pela ausência de contextualização histórica 

e/ou de criticidade. Por fim, penso que neste conjunto de trabalhos, principalmente naqueles 

dedicados à conclusão de curso, há recorrente foco sobre a coletânea de ensaios Sertões do 

Seridó (1980) e o livro de correspondências De Cascudo para Oswaldo (2005), o que resulta 

em uma significativa limitação na exploração das fontes em se tratando de um escritor que se 

manteve em atividade por seis décadas. 

É oportuno que este PPG em História dos Sertões que se inicia no Seridó revise a 

historiografia já produzida acerca dos sertões. A obra oswaldiana é um capítulo desta longa 

história que precisa ser revisitada. É necessário que se volte um olhar crítico sobre esta escrita 

praticada desde a casa-grande do criatório seridoense. Historiadores que tomam contato com os 

escritos de Oswaldo Lamartine de Faria não devem perder de vista a sugestão de François 

Hartog em se discernir “o que é da autoridade e do passado”, de examinar “o passado como 

                                                 

4 Publiquei uma resenha crítica mais detalhada sobre esta obra, ver (MEDEIROS, 2021). 
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fonte de autoridade, promotor e produtor de autoridades (a autoridade dos fundadores, dos 

ancestrais...)” (2007, p. 24), para refletir sobre a autoridade do sertanista como sujeito do 

conhecimento e entusiasta de certa tradição.  

A História da Historiografia mostra-se um campo privilegiado onde se explorar teórico-

metodologicamente as fronteiras narrativas que a escrita oswaldiana estabelece com a história, 

permitindo-nos compreender o investimento que o autor realiza nas monumentalizações do 

sertão do Seridó e de si mesmo. Sendo assim, a partir da leitura de artigos, ensaios e entrevistas 

produzidos por Oswaldo Lamartine de Faria, discutiremos as condições que tornam possível a 

sua própria invenção de um sertão do Seridó. Esta diversificação tipológica das fontes, cada 

vez mais comum em trabalhos de História da Historiografia, é uma consequência lógica da 

qualidade da obra oswaldiana, e mostra-se perfeitamente adequada à proposta de análise de um 

conjunto de produções onde o entrecruzamento entre escrita etnográfica e escrita de si são 

constantemente operados. 

No primeiro capítulo analisaremos a condição histórica sob a qual Oswaldo Lamartine 

experiencia o tempo, e como essa experiência estrutura seu modo de se relacionar com a 

história. Abrindo o capítulo com uma síntese de implicações no Rio Grande do Norte, da 

história política do Brasil entre o período de transição da Monarquia para República, até a queda 

da Primeira República – quando cai também o governo de Juvenal Lamartine pondo fim à 

hegemonia política da oligarquia algodoeira-pecuarista do Seridó –, buscamos apresentar um 

panorama de ascensão e queda do grupo político ao qual o sertanista estará indelevelmente 

associado. Na sequência, procuramos demonstrar como o declínio político do núcleo familiar 

de Oswaldo afetará o modo como este se relaciona com o tempo e com a história. O fenômeno 

da modernização da sociedade e do estado implícito na crise política passará, na fase adulta do 

escritor, a ser vista como um sintoma de decadência social e moral. O sertão do Seridó escrito 

por Oswaldo Lamartine agoniza sob a crise da modernidade buscando refúgio em signos de 

tradição. A etnografia de uma tradição sertaneja se torna o projeto literário e político através do 

qual o sertanista busca se reconciliar com o seu tempo em crise. 

No segundo capítulo nos dedicamos propriamente à análise deste Seridó oswaldiano, 

expondo-o como produto de interesses de um sujeito e tempo determinados. Assim, o ensaio 

etnográfico será lido como um projeto escriturístico capaz de oferecer uma representação 

legítima do passado, do presente e das expectativas futuras, onde as práticas de espaço e os usos 

do passado se tornam artifícios subjetivamente sobrecarregados com o intuito de sensibilizar e 

convencer do real domínio de conhecimento sobre este sertão narrado por Oswaldo Lamartine. 
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Este estudo pretende expor condições históricas de produção da obra do escritor Oswaldo 

Lamartine de Faria acerca do sertão do Seridó (e de si mesmo), lançando um olhar crítico sobre 

as qualidades que prestam singularidade a este monumento: o Seridó oswaldiano. 
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1 A CONDIÇÃO HISTÓRICA 

“As minhas coisas – vc sabe – são rabiscos de um louco 

que ainda não desencarnou do séc. XIX” 

(Oswaldo Lamartine de Faria em carta de 29 de dezembro de 1987, 

remetida à Vingt-un Rosado. In: ROSADO, 1995, p. 50) 

 

Natal, capital litorânea do estado do Rio Grande do Norte. 15 de novembro de 1919, data 

em que comemora-se trinta anos da proclamação da República no Brasil. Nasce Oswaldo 

Lamartine de Faria, décimo e último filho de Juvenal Lamartine de Faria, então deputado 

federal, cargo que ocupava desde 1906, e ocuparia ainda até 1926, quando passaria ao cargo de 

senador (1927), antes de se tornar presidente do estado do Rio Grande do Norte no período de 

1 de janeiro de 1928 a 5 de outubro de 1930, quando é destituído pelo levante militar que 

eclodiria após a derrota eleitoral de Getúlio Vargas à presidência da República. 

Silvina Bezerra de Araújo Galvão, a mãe do caçula, era ela também uma caçula, filha de 

Silvino Bezerra de Araújo Galvão (1836 – 1921), vulgo Silvino da Caiçarinha ou, como é mais 

conhecido, coronel Silvino Bezerra, chefe político de Acari/RN, município localizado na região 

do Seridó potiguar, recorrentemente lembrado por seus “cinquenta anos sem perder eleição” 

(MELO, 1995, p. 69). Tarefa difícil, para um coronel naquele período, perder uma eleição. 

Ainda mais se tratando de um coronel bem articulado com outros coronéis da região, incluindo 

seu irmão, José Bezerra de Araújo Galvão (1843 – 1926), chefe político na vizinha Currais 

Novos/RN, e José Bernardo de Medeiros (1837 – 1907), chefe político em Caicó/RN, e o mais 

poderoso na região do Seridó no período de transição entre a Monarquia e a República, com 

quem guardava relações políticas enlaçadas também pelo parentesco, através do casamento de 

filhos de ambos (Manoel Augusto e Cândida Olindina de Medeiros). 

[O Cel. Silvino Bezerra] Assumiu a liderança política do Acari em 1868, 

substituindo seu tio João Damasceno Pereira de Araújo [...] Permaneceu como 

chefe político por quase cinquenta anos, somando-se Monarquia e República. 

Tornando-se aliado e amigo do Senador José Bernardo de Medeiros com quem 

fez várias campanhas políticas, representou sempre a vertente liberal no 

período monárquico, aderindo posteriormente ao republicanismo. Foi 

nomeado coronel honorário da Guarda Nacional por Floriano Peixoto 

(SILVA; BEZERRA, 2019, p. 182). 

Mesmo após a sua morte, devido ao longo período de chefia na política local, ressoam 

memórias sobre o coronel. Uma delas me foi transmitida enquanto eu realizava esta pesquisa. 

Ouvi o mesmo causo, em tom anedótico, de dois interlocutores diferentes.5 Contaram eles que 

                                                 

5 O geógrafo Francisco Segundo Veras Galvão Jr (Jr de Leca) me auxiliou na busca e acesso de bibliografia sobre 

as memória e história políticas do município de Acari/RN, e mostrou fotografias do acervo de seus familiares que 

retratavam o Centro da cidade em meados do século XX, que serviram para dar alguma noção da conformação do 
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o coronel gozava de tanto ‘prestígio’ que após a sua morte foi inaugurado, em sua homenagem, 

um busto em bronze sobre um pedestal de granito contornado por quatro pequenas estacas 

interligadas por correntes, alocado em frente ao mercado público, no centro de Acari/RN. 

Tratando-se do ponto mais movimentado da cidade, conta-se então que, quando alguém 

provocava algum tipo de importunação e a polícia era chamada para conter a situação, bastava 

que o ‘perturbador da ordem’ corresse para se refugiar dentro do perímetro cercado do 

monumento que a polícia não o levava detido. Esta anedota reflete o típico comportamento 

social sob o mando coronelista, onde “a justiça não penetrava nos feudos patriarcais” (FARIA, 

1995, p. 2), e aqueles que estavam à sua sombra não eram incomodados. 

Clementino Monteiro de Faria, avô paterno de Oswaldo Lamartine, também foi chefe 

político do município seridoense de Serra Negra do Norte/RN, presidente da intendência 

municipal e deputado estadual. Cidade que, segundo o próprio Juvenal Lamartine, “nasceu de 

uma fazenda de gado ali situada por meu 6º avô” (LAMARTINE, 1965, p. 13). Logicamente, a 

exaltação dessa genealogia povoadora e colonizadora dos sertões, fundadora de territórios, não 

é gratuita! Implicitamente ela pretende funcionar como justificativa e legitimação de uma 

dominação, trata-se portanto da exaltação de uma genealogia política, do uso do passado como 

“promotor e produtor de autoridade”, tal como alertava François Hartog (2007, p. 24) – já 

mencionado anteriormente –, ou como dirá a historiadora Jailma Maria de Lima, que estudou 

sobre a historiografia memorialista de políticos e personalidades públicas relacionadas ao 

campo político no estado do Rio Grande do Norte e as implicações dessas memórias na 

produção historiográfica potiguar: “o passado era utilizado como recurso de poder [...], para se 

legitimarem, mobilizavam memórias, valores, crenças e [...] toda uma genealogia política 

(2017, p. 32). 

Ocorre que na virada do século XIX para o século XX, no Rio Grande do Norte, coronéis 

das regiões sertanejas, especialmente a oligarquia do Seridó, alcançaram enormes ganhos 

econômicos amparados na criação de gados e, principalmente, na produção de algodão, e, 

consequentemente, passaram a disputar a hegemonia política na máquina administrativa e renda 

pública do estado com a oligarquia Albuquerque Maranhão, então dominante, situada na região 

                                                 

espaço público à época. O taxista acariense José Bezerra de Araújo (Bezerrinha), genealogista diletante, teve a 

oportunidade de trabalhar em parceria com Oswaldo Lamartine de Faria quando realizou a pesquisa genealógica 

que consta nas notas de Carta da seca (2006), última publicação assinada pelo sertanista (como organizador). 

Além desta colaboração, Bezerrinha realizou pesquisas genealógicas referentes à sua família que foram publicadas 

como Livro iconográfico de José Bezerra de Araújo (2000), onde reúne fotografias de alguns antepassados e uma 

árvore genealógica que remete à décima quarta geração de seus avós maternos e paternos. Neste livro constam 

ainda relações e fotografias de algumas autoridades paroquiais e políticas que atuaram em Acari/RN entre os 

séculos XIX e XX. 
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litorânea da zona da mata, cujas riquezas estavam amparadas principalmente na produção de 

cana-de-açúcar. 

Essa disputa passa a se acirrar nos anos 1880, e está relacionada ao início do processo de 

industrialização do país, já bastante explorado pela historiografia, que ocorre a partir dos 

principais núcleos urbanos nos estados do Rio de Janeiro e São Paulo, onde o centro dinâmico 

da economia agroexportadora, amparado na monocultura cafeeira realizada pelo trabalho livre 

assalariado, criou condições para a consolidação de um mercado interno consumidor, assim 

como a multiplicação de instituições de crédito possibilitou maior investimento na atividade 

fabril, desenvolvendo uma infraestrutura de ferrovias, portos e rede elétrica para expansão das 

fábricas e comercialização de seus produtos, dinamizando a economia (COSTA, 1999). Sendo 

a indústria têxtil, que utilizava o algodão como matéria-prima, o principal setor desse processo 

de industrialização, abre-se a alternativa do mercado interno de algodão para a economia 

cotonicultora de estados que hoje compõe a região Nordeste. 

No Rio Grande do Norte, apesar das crises provocadas por secas e pragas nas 

plantações, as exportações de algodão com destino aos portos do Rio de 

Janeiro e Santos cresceriam tendencialmente em quantidade e em valor até 

1930, tornando a cotonicultura a mais importante atividade agrícola do estado 

e fonte fundamental da receita, através dos impostos de exportação. Nesse 

processo, um fator fundamental foi a eclosão da Primeira Guerra Mundial 

(1914-1918) que, dificultando a importação de tecidos pelo Brasil, favoreceu 

a expansão da indústria têxtil nacional e, com ela, o fornecimento de matéria-

prima pelos estados nordestinos (MONTEIRO, 2015, p. 129). 

Enquanto que o mercado açucareiro no estado perdia cada vez mais fôlego no decorrer 

de toda a segunda metade do século XIX, em consequência dos efeitos sofridos pela “crescente 

produção cubana e, principalmente, da crescente fabricação de açúcar de beterraba na Europa 

e nos Estados Unidos, [...] que dominaria o suprimento do mercado mundial” (MONTEIRO, 

2015, p. 109). Essa balança econômica que pesava em favor da cotonicultura e em desfavor da 

produção açucareira, ou seja, em favor da oligarquia seridoense e em desfavor da oligarquia da 

zona da mata, passa a incidir também na disputa política pela ocupação dos cargos de estado. 

Conduzida pelas elites, a transição do Império para a República, no Rio Grande do Norte, 

não havia representado nenhuma ruptura política significativa. O coronel José Bernardo de 

Medeiros, “um dos exemplos mais genuínos [...] da figura do chefe local, do chefe do sertão, 

[...] conduzindo os apoios políticos de toda a região do Seridó” (MORAIS, 2016, p. 178), 

abandonara a vertente liberal e aderira, de última hora, ao republicanismo, não por motivação 

de princípios ideológicos, por apreço ao regime que se instalava, “mas por apego às posições e 

poder de antes. Não havia mudança dos nomes, no máximo, um revezamento entre os grupos 
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dominantes” (MORAIS, 2016, p. 187). Assim, mantiveram-se as relações de poder já existente 

na política local, amparadas no compadrio e parentela. 

Mas logo o grupo seridoense entraria em conflito com a facção liderada por Pedro Velho, 

patriarca da oligarquia Maranhão, em uma contenda em torno da indicação de nomes a ocupar 

uma vaga para deputado federal. Não se conseguindo chegar a um acordo, a disputa resultou na 

vitória do nome indicado por Pedro Velho, seu próprio irmão, Augusto Severo. Como ressalta 

a historiadora Helicarla N. B. de Morais, na tese de doutoramento em que estuda a inscrição de 

uma memória ressentida na história política potiguar, 

A última grande cisão entre os personagens que atravessaram o Império e se 

instalaram no governo republicano, no Rio Grande do Norte, protagonizada 

por aquele que teria sido o grande líder do litoral, forjado nos últimos instantes 

do regime imperial, e o chefe do sertão, deu fim à primeira fase de 

acomodação do regime. Essa distinção que separa e identifica as forças em 

jogo no confronto político entre Pedro Velho e José Bernardo traz, em sua 

essência, uma relação que é geográfica, econômica e cultural, e tem relevante 

significado no cenário que começa a se desenhar depois da morte desses 

sujeitos que representavam as duas maiores forças políticas do lugar 

(MORAIS, 2016, p. 210, grifo da autora). 

Ambas as lideranças, vieram a falecer no ano de 1907, abrindo espaço para o surgimento 

de novos atores ocuparem espaços de protagonismo nas disputas políticas no estado. O segundo 

mandato de Alberto Maranhão (1908 - 1913), também irmão de Pedro Velho, à frente da gestão 

do estado, foi marcado tanto pelos terrores de uma grave seca que assolou o estado naquele 

período, quanto por obras e equipamentos que contribuíram para o desenvolvimento dos 

espaços urbanos, principalmente na capital, mas chegando também aos interiores.  

Uma consideração importante a fazer é que todas essas obras e serviços 

empreendidos [...] foram contratados de familiares e correligionários dos 

Albuquerque Maranhão, beneficiados ainda pela monopolização de 

importantes setores da economia, o que completava o domínio da máquina 

administrativa [...], relações familiares que se confundiam com as relações de 

poder que tomaram a máquina estadual como extensão dos domínios da 

família Maranhão (MORAIS, 2016, p. 213). 

O governo seguinte seria ocupado por Joaquim Ferreira Chaves (1914 - 1920), cujo 

discurso negava compromisso com o continuísmo da política dos Maranhão. Esta candidatura 

fora articulada pelo então deputado Juvenal Lamartine e por José Augusto, que apesar de não 

ocupar à época cargos legislativo ou executivo, já alimentava ambições de se tornar o herdeiro 

político do falecido avô, o coronel José Bernardo. Esta eleição, garantida pela votação das zonas 

do Seridó e Mossoró, que fugiam aos domínios dos Albuquerque Maranhão, marca a queda 

definitiva da oligarquia da zona da mata e a ascensão gradativa dos jovens políticos 

representantes dos interesses dos coronéis do sertão seridoense. Isto significou um 
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deslocamento no eixo principal da política do estado que, a partir daí, passaria a centrar-se cada 

vez mais na região do Seridó. 

A transição entre oligarquias, é claro, manteria inalterado o quadro da 

dominação econômica e social interna ao Estado, uma vez que os mecanismos 

eleitorais do sistema coronelístico-oligárquico permaneceriam inabaláveis, 

como inabalável permaneceria o monopólio da propriedade da terra, base de 

sustentação dessa estrutura de poder. A ascensão de uma oligarquia do Seridó 

implicou na elaboração e execução de uma política econômica para o Estado 

que visava, essencialmente, favorecer a cotonicultura. Assim, na década de 

1920, foram instalados o Departamento de Agricultura (1924), o Serviço 

Estadual do Algodão (1924) e o Serviço de Classificação do Algodão (1927) 

[...] Mas foi sobretudo através do estabelecimento de uma política federal de 

combate às secas do Nordeste que esses interesses passaram a ser 

beneficiados. Em 1909, por ocasião da seca ocorrida nesse ano, o Governo 

Federal criou um órgão especial que se encarregaria de planejar, coordenar e 

financiar obras nos estados nordestinos – a Inspetoria de Obras Contra as 

Secas (IOCS). Os grandes proprietários rurais da região, ou seja, os “coronéis” 

nos municípios, seriam os verdadeiros beneficiários dessa política, que atendia 

ao chamado “discurso da seca”, através do qual a seca, e não os esquemas de 

dominação econômica e social da região, era apontada por eles como o grande 

entrave para o desenvolvimento do Nordeste. Em troca, esses proprietários 

continuariam apoiando a “política do café-com-leite”, ao nível do poder 

federal (MONTEIRO, 2015, p. 130). 

Portanto, a oligarquia algodoeira-pecuarista do Seridó alcançaria seu auge no mandato de 

José Augusto (1924 - 1928) à frente da presidência do estado do Rio Grande do Norte. Enquanto 

que seu sucessor, Juvenal Lamartine (1928 - 1930), amargaria as consequências do levante 

armado contra a política do café-com-leite, motivado, dentre outras causas, por um discurso 

antioligárquico. 

Como explica o sociólogo José Antonio Spinelli em seu estudo sobre o processo 

sociopolítico referente à ação das oligarquias potiguares frente às orientações do governo 

Vargas, em 1930, chegara ao limite o ‘sistema oligárquico’ da Primeira República, assentado 

na ‘política dos governadores’, sob a hegemonia do eixo São Paulo/Minas Gerais: 

Esse sistema, ao ser montado no início da República, respondera às 

necessidades de uma economia agroexportadora com frágeis vinculações 

internas, sob a hegemonia da cafeicultura, e aos anseios de autonomia regional 

das oligarquias estaduais. O desenvolvimento subsequente do país propiciou 

uma relativa diversificação da atividade econômica, com a consolidação de 

alguns núcleos regionais não vinculados diretamente ao café (e, portanto, com 

interesses específicos e diferenciados) [...] e, sobretudo, com o crescimento e 

fortalecimento de um setor industrial que [...] acelerou a diferenciação da 

estrutura produtiva do país, consolidando uma economia e uma sociedade 

urbanas extremamente dinâmicas. [...] Ao lado do bacharel tradicional, ligado 

por parentesco e interesses ao proprietário de terras, surgiu uma nova pequena 

burguesia (empregados de escritório, pequenos comerciantes, funcionários), 

gerada nas atividades urbanas, atenta aos efeitos das flutuações da política 

cambial sobre o seu nível de vida e ciosa de seus direitos esbulhados nas 
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eleições a bico-de-pena. [...] Essa diversificação estrutural, essa eclosão de 

novas forças sociais, esse acúmulo de demandas sobre um sistema político 

com pouco grau de flexibilidade puseram a nu a inadequação da forma vigente 

de domínio político em relação ao processo de desenvolvimento em curso 

(SPINELLI, 1996, p. 15-16). 

As insatisfações geradas por essa tensão causada pela complexificação social e a rigidez 

do regime político vigente foram fortemente absorvidas, nos anos 1920, pelo movimento 

tenentista, cujos membros advindos da classe média, estavam diretamente ligados aos aparelhos 

burocrático e repressivo do Estado. Ao fim da década, a crise econômica intensificada pela crise 

do capitalismo apresentaram seus custos ao viciado sistema de poder oligárquico. 

O “tenentismo” foi um movimento político e militar de contestação às 

oligarquias conduzido por jovens tenentes, muitos deles oriundos das camadas 

médias urbanas. Tinha como bandeira de luta uma reforma política e eleitoral 

que, acreditavam eles, moralizaria os costumes políticos no Brasil. [...] Em 

1929, nas eleições para a sucessão presidencial e de acordo com o sistema de 

poder existente, o presidente paulista – Washington Luís – deveria ser 

sucedido por um mineiro [...] Mas Washington Luís lançou um candidato 

paulista [...], rompendo a “política do café-com-leite”. Rompido o acordo 

entre as oligarquias hegemônicas, formou-se a Aliança Liberal, envolvendo 

representantes das elites agrárias de Minas Gerais, Rio Grande do Sul e 

Paraíba. A Aliança lançou como candidato à presidência da república o 

governador gaúcho Getúlio Vargas, tendo como vice em sua chapa o 

governador da Paraíba – João Pessoa. [...] Realizadas as eleições, a vitória foi 

do candidato de São Paulo. A suspeita de fraude nas urnas e o assassinato de 

João Pessoa em Recife, entretanto, levaram à tomada do poder pelas armas. 

Assim, com o fundamental apoio dos tenentes, eclodiu um levante militar sob 

a chefia de Getúlio Vargas (MONTEIRO, 2015, p. 138-139). 

O levante chegaria à capital do Rio Grande do Norte através da Paraíba, com o objetivo 

de destituir o presidente do estado, que, avisado, providenciara uma fuga. É aqui que a história 

política e social confronta de modo mais marcante a biografia de Oswaldo Lamartine de Faria, 

sujeito objeto deste estudo, que naquele momento tinha uma década de vivências de um menino 

bem nascido. Mas já se encontrava “aleijado da alma”6 quando em uma tarde de outubro foi 

surpreendido pelo motorista que interrompia a aula no Colégio Pedro II, em Natal/RN, para 

buscá-lo antes do previsto na rotina diária. Ao chegar em casa, uma movimentação intensa 

reforçava os indícios de uma situação fora do comum, fora da ordem, fora de controle, viria a 

saber. Seu pai, então – ou ainda – presidente do estado do Rio Grande do Norte, recebia os 

auxiliares, aliados e apoiadores mais próximos. A cena de despedida posteriormente construída 

por Oswaldo Lamartine dá conta da exaltação dos homens que se solidarizavam com o 

                                                 

6 Expressão que o próprio Oswaldo utiliza para se referir ao acidente com arma de fogo que protagonizou em 03 

de janeiro de 1929 e ocasionou a morte de um garoto com quem brincava, seu amigo Ferdinando Dantas, filho de 

um capitão de polícia. 
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presidente, oferecendo-lhe o sangue que lhes corriam nas veias (CAMPOS, 2001, p. 35). À 

noite, malas feitas, o beijo respeitoso à mão do pai, os ouvidos atentos às breves instruções que 

recebia: “Veja bem: estude e faça por onde não dar trabalho!” (FARIA, 2019, p. 16). 

 

1.1 MODOS DE SER NO TEMPO 

Neste capítulo buscaremos explorar a condição histórica na qual vive Oswaldo Lamartine 

de Faria, no intuito de entender melhor as motivações e a forma que em seu discurso sobre o 

sertão do Seridó se manifesta a experiência de um tempo em crise. Entendendo por condição 

histórica aquele ponto em que a epistemologia da história faz fronteira com a ontologia do ser-

no-mundo, como propõe o filósofo Paul Ricoeur, o “regime de existência colocado sob o signo 

do passado como não sendo mais e tendo sido” (2007, p. 294). Contudo, muito mais que uma 

investigação que visa examinar “as operações objetivantes (referentes à epistemologia) que 

presidem a escrita da história”, buscamos explorar “as pressuposições existenciais do saber 

historiográfico efetivo [...], existenciais no sentido de que estruturam a forma própria de existir, 

de ser no mundo” (RICOEUR, 2007, p. 299). 

Em seu “prelúdio” à discussão acerca da condição histórica, Paul Ricoeur dialoga com as 

“considerações intempestivas” que o filósofo Friedrich Nietzsche publica em 1872, sobre a 

utilidade e desvantagem da história para a vida. Deste diálogo nos interessa destacar, 

primeiramente, a constatação de que a crítica de Nietzsche ao fardo de uma cultura 

maciçamente alimentada pelas histórias crítica, monumental, e tradicionalista, se dá não em um 

nível de reflexão epistemológica, discutindo questões referentes à documentação e modos de 

explicação e representação histórica, mas em um nível “expressamente pragmático, na medida 

em que nela se expressa fundamentalmente a relação da História com a vida e não com o saber: 

a cada vez é ‘o homem ativo e poderoso’ que é a medida da utilidade para a vida” (RICOEUR, 

2007, p. 305). Nos interessa ainda a observação acerca do tema da juventude, que implicará um 

elo entre a categoria do não-histórico e o discurso nietzschiano em defesa da vida. Para Ricoeur, 

o tema articula-se subterraneamente no ensaio, pois entende a juventude não como uma fase da 

vida, e sim como “uma metáfora da força plástica da vida”, ausente nos modos de apreensão do 

passado que só sabem “conservar”, não “engendrar” (RICOEUR, 2007, p. 308). 

Mas é outro o filósofo alemão com quem Ricoeur realizará o diálogo basilar para pensar 

a dimensão ontológica do ser-no-mundo. Em Ser e tempo (1927), Martin Heidegger propõe 

uma hierarquização dos modos de temporalização onde a temporalidade orientada para o futuro 

e especificada pelo ser-para-a-morte, se torna, sob o regime da preocupação, o polo de 

referência de toda a análise da temporalidade; na historicidade, considerada pelo intervalo entre 
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nascimento e morte, prevalece a referência ao passado; enquanto ao ser-no-tempo predomina a 

dependência, no presente, às coisas ‘junto’ das quais existimos no mundo (RICOEUR, 2007, p. 

361). 

O interesse de Paul Ricoeur nesta análise da temporalidade de Heidegger é o de apreender 

recursos para proceder com uma hermenêutica ontológica, ou seja, uma teoria da interpretação 

dos modos de ser, entendendo este “ser” como “ato” e “potência”, que se caracteriza e se difere 

de outros modos de ser, “pela preocupação considerada em suas determinações teóricas, 

práticas e afetivas” (RICOEUR, 2007, p. 358). O filósofo francês ressalta que esta concepção 

de “ser” como “homem capaz” está diretamente correlacionada com o tempo uma vez que “a 

preocupação é temporal, e o tempo é tempo da preocupação”, o que lhe permite, portanto, lidar 

com o problema que se coloca sobre “a capacidade de uma ontologia da temporalidade de tornar 

possível a representação do passado pela história e pela memória” (RICOEUR, 2007, p. 359), 

tomando como referência as manifestações existenciárias.  

Podemos chamar de existenciários as categorias que [...] precisam o modo de 

ser subjacente ao modo de apreensão correspondente: existência, resolução, 

consciência, si, ser-com... [...] Os existenciários são esses modos de descrição. 

Eles são assim chamados porque delimitam a existência, no sentido forte da 

palavra, como maneira de surgir nos cenários do mundo (RICOEUR, 2007, p. 

358). 

E para entender a matriz existencial fundadora do discurso oswaldiano acerca do sertão 

do Seridó, é preciso tomar como ponto de partida a relação deste autor com o seu pai, ou com 

o nome do pai, esta figura a partir da qual, em meio a uma cultura patriarcal, o sujeito elabora 

a sua identidade. Assim também procedeu a historiadora Maria Samara da Silva em sua 

dissertação de mestrado, ao delimitar uma primeira condição de produção do discurso 

oswaldiano sobre o sertão: “Essa primeira motivação é justamente a sua condição de 

nascimento em meio a uma família tradicional seridoense, elite dominante da política estadual 

que passou por um processo de desestruturação após 1930 cujo epicentro é a queda de Juvenal 

Lamartine do governo” (SILVA, 2019, p. 28).  

“O nome do pai representava a ordem, a tradição, a autoridade, o ponto de partida para a 

reprodução do mesmo”, como argumenta em um de seus diversos ensaios sobre teoria da 

história, o historiador Durval Muniz de Albuquerque Júnior (2019a, p. 251), ao abordar a 

recorrente temática das relações conflituosas nas memórias de homens que viveram a infância 

entre o final do século XIX e o começo dos anos 1930, no espaço que viria a se tornar o 

Nordeste, quando, comparados com os avós, estes pais aparecem como figuras frágeis e 

trágicas, em razão de seu desprestígio social (2019a, p. 248). 
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Em artigo que escreve para um número especial da revista Província (nº 3, 1974), edição 

organizada pelo próprio Oswaldo Lamartine em comemoração ao centenário de nascimento de 

seu pai, posteriormente publicado como o livro Juvenal Lamartine, o meu pai (2019), a 

representação que o sertanista elabora aparece governada pelo signo do trágico. Nas memórias 

biográficas do filho, o pai é descrito como um homem de “surpreendente energia física” que, 

após ser politicamente golpeado, precisa fugir às pressas para o exílio em Paris (França). 

Impedido de atuar nominalmente na política, quando de seu retorno do exterior, sofre ainda, 

“entalado por uma dor muda”, a perda de “seu filho mais querido” e herdeiro político, Octávio 

Lamartine de Faria (1903 - 1935), assassinado na porta de casa em razão de disputas em uma 

violenta campanha política. “Um devorador de livros” condenado a viver seus três últimos anos 

conformado com “as trevas de uma longa noite de breu”, em razão de um glaucoma que lhe 

tirou a visão, mas perseverante em seu esforço de fiscalizar semanalmente as atividades de sua 

fazenda acompanhado por um guia (FARIA, 2019). 

Nos subterrâneos destes testemunhos, as dificuldades do caçula em lidar com as sombras 

que projetam sobre si, o nome do pai, o decaído presidente de estado, e o irmão mais velho, 

reconhecido no Rio Grande do Norte como mártir político. Ainda o ressentimento resultante do 

conflito que o afastou do território potiguar em 1949, quando trocou a administração da grande 

propriedade de Juvenal Lamartine, a Fazenda Lagoa Nova, situada na região Agreste, para 

administrar a Fazenda Oratório, em Macaé/RJ, insatisfeito com a confiança que lhe era 

depositada pelo pai, uma vez que, mesmo cego e em idade avançada, se dispunha a “fiscalizar” 

regularmente o trabalho pelo qual era o responsável. O que, na maturidade, renderá o 

sentimento confessional de que “não fui um bom filho – tendo disso consciência e remorso” 

(CAMPOS, 2001, p. 20). 

Segundo Samara Silva, a representação que Oswaldo Lamartine elabora do pai 

corresponde a uma “mistificação da figura paterna colocada como uma espécie de mártir ou 

injustiçado pelas circunstâncias históricas” (SILVA, 2019, p. 41), ressaltando ainda “o apego 

quase religioso à terra e a família que passou como lição” e a “figura de intelectual” (SILVA, 

2019, p. 43), considerando por fim “a forte influência dessa figura [paterna] como um modelo 

de homem sertanejo, como escritor da cultura seridoense, ou como um exemplo de coragem 

diante das adversidades” (SILVA, 2019, p. 50). 

Enquanto as imagens que constrói sobre si mesmo parecem apontar para a vitalidade 

paterna que esvai: “Dizem os irmãos mais velhos que experimentaram muita palmatória e 

rebenque. Para mim, já ameigado talvez pela idade, a pena máxima foi com régua...” (FARIA, 

2019, p. 15). Também, quando ao falar de sua condição de filho caçula, faz uso da metáfora da 
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“ponta de rama” ou de “sobejo da seca” (CAMPOS, 2001, p. 15), “como se fosse a última 

energia do pai, é o resto, a sobra de uma genealogia”.7 

Tomam sentidos muito diferentes as imagens a que remete ao seu avô materno, o coronel 

Silvino Bezerra, “tora de homem, bem apessoado, barba de imperador”, “52 anos de mando 

manso, sem perder eleição” (CAMPOS, 2001, p. 14, 22). Assim, o sertão sob as rédeas do 

coronel remete a um tempo idílico, de vitalidade e poder, remete à “época do patriarcado 

nascido e estrumado com a força dos currais” (CAMPOS, 2001, p. 55). Enquanto que “das eras 

de [19]30 pra cá” (FARIA, 2012, p. 40) – ou seja, o mesmo marco da queda da oligarquia 

algodoeira-pecuarista do Seridó, ocasionada pelo golpe sofrido por seu pai –, os sertões 

descambam para o nunca mais... E “onde buscava o encontro da produção de si, [...] a 

descoberta dos nomes arruinados” (ALBUQUERQUE JÚNIOR, 2019a, p. 258). 

Com a decadência do patriarca, “a proteção que seu poder parecia representar contra a 

entrada na história parece se esgotar” (ALBUQUERQUE JÚNIOR, 2019a, p. 251): “veio a 

revolução de [19]30, e nós éramos decaídos políticos, então eu não podia mais estudar em Natal, 

a minha família me botou pra estudar no Ginásio do Recife...” (OSWALDO, 2011, 06:25min). 

Em seus ensaios e memórias, o velho sertão, que será visto com nostalgia, com o desejo de 

revivência latente em seu projeto conservador, traz o anacronismo em seu significado, é um 

sertão que pertence a outro tempo, como denuncia o mesmo Albuquerque Jr em sua proposta 

teórica e política de escrita dos sertões como espaço da plural contemporaneidade de 

experiências: 

O sertão seria um espaço marcado por nele sobreviver restos de tempos outros, 

espaço definido por conceitos como os de arcaico, tradicional, costumeiro, 

rotineiro, intemporal. [...] estas imagens, estas dadas dizibilidade e 

visibilidade do sertão estão a serviço de dados interesses, foram elaboradas e 

servem para atualizar e sustentar dadas relações de exploração, de dominação 

e de poder que precisam ser confrontadas e contestadas. Este sertão estagnado 

no tempo, este sertão incapaz de contemporaneidade não é somente um erro, 

um mito ou um desconhecimento, é uma arma, é um argumento, é um 

instrumento usado nas lutas sociais e políticas travadas no país, que visam 

preservar um dado arranjo de forças, reproduzir dados privilégios econômicos, 

políticos e sociais e repor dadas relações e hierarquias sociais, dentro e fora 

do espaço nomeado de sertão (ALBUQUERQUE JÚNIOR, 2014, p. 43). 

O mesmo ocorre com o sertão do Seridó oswaldiano, que pretende se apresentar sob o 

signo da agonia, como um espaço decadente, “uma nação que está se finando” (FARIA, 2012, 

p. 25) – assim como esvai o prestígio social da oligarquia algodoeira-pecuarista do Seridó, 

                                                 

7 Argumento apresentado pelo professor Dr. Durval Muniz de Albuquerque Júnior na oportunidade do processo 

de qualificação desta pesquisa, na manhã de terça-feira, 9 de novembro de 2021, em sala virtual da plataforma 

Google Meet. 
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juntamente com o velho regime patriarcal, em conflito com as imponentes instituições e 

equipamentos do Estado e do Capital que aparecem sob o signo de uma modernização que a 

tudo consome –, e é justamente a pressuposição desta condição de iminente extinção que 

justifica o seu projeto literário de escrever um sertão. Dessa forma, o Seridó narrado por 

Oswaldo Lamartine de Faria funda-se sobre o topos da tradição agônica, esse lugar comum de 

um espaço de experiências que se conforma por um conjunto de “objetos” materiais e imateriais 

cujos significados encontram-se ameaçados em sua sobrevivência, com um curto horizonte de 

expectativas. 

Oswaldo Lamartine compreende o sertão como um espaço situado em uma brecha no 

tempo – “brecha, pois há uma pausa e esse tempo parece desorientado” (HARTOG, 2014a, p. 

139) –, é preciso parar no tempo, estagnar o tempo do sertão em resposta à aceleração 

ocasionada pelo processo de modernização pelo qual o país atravessa, pelo menos, desde os 

anos 1930, e que se intensificam em meados do século XX. Este processo é visto como uma 

transformação agressiva do espaço sertanejo e dos valores que a ele foram associados, uma 

agressão capaz de causar um grave trauma, pois o sertão não é apenas uma região fisiográfica, 

é também o afeto nela investido, assim o sertanista expõe em diferentes oportunidades, como 

“um Proust que escreve sobre sertão como poeta, e fala à maneira de um vaqueiro bem 

instruído” (NEGREIROS, 2001, p. 237), como se pode observar na repercutida entrevista 

concedida ao jornalista Sanderson Negreiros, publicada primeiramente na edição de 19 de 

fevereiro de1967, no periódico O Poti (Natal/RN)8: 

O sertão é um estado de graça. E uma das maneiras de se alcançar o céu. 

Talvez devido à comunhão com a 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 da cana de açúcar. Mas não se deve descaracterizar as coisas do sertão 

(NEGREIROS, 2001, p. 242). 

Este comentário manifesta com clareza a intensa carga subjetiva que o sertanista investe 

na região. Sua noção de sertão compreende uma dimensão “metafísica” – daí o título da 

entrevista, aludindo ao romance Grande sertão: veredas (1956), de João Guimarães Rosa – e 

uma dimensão histórica, por estar relacionado à pecuária. Mas, para ele, não se deve 

descaracterizar o sertão, o sertão deve manter-se ligado ao universo das atividades pecuaristas, 

                                                 

8 Já residindo no Rio de Janeiro/RJ e gozando de grande popularidade no Rio Grande do Norte, o sertanista concede 

entrevista ao amigo Sanderson Negreiros, da qual resulta a matéria de página inteira intitulada “O grande sertão 

de Oswaldo Lamartine”. O Poti foi uma versão dominical do Diário de Natal (Natal/RN). A matéria em questão 

foi reproduzida também na edição de 3 de setembro de 1978 do mesmo jornal, e no livro Na direção do relâmpago 

(2001), onde Sanderson Negreiros reúne entrevistas que realizou enquanto trabalhava para os periódicos, em que 

“retrata perfis de personalidades da vida pública e intelectual do Estado” (NEGREIROS, 2001, orelha). 
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que considera a vocação histórica desta região e às quais estão ligados seus ancestrais – daí a 

referência proustiana de uma busca ao tempo perdido, visto que o espaço vai se transformando 

ao longo do tempo. Transformação esta que Oswaldo Lamartine rechaça, pois o sertão 

oswaldiano é desejoso de uma história “orientada” pelo passado, um determinado passado. Se 

esse passado deve ser conservado e revivido, pode-se dizer que este sertão é pensado sob uma 

lógica passadista, ou seja, uma ordem do tempo onde o futuro deve continuamente repetir o 

passado? 

Mas o tempo deste sertão, é um tempo desorientado, em crise. Por um lado, um tempo 

anacrônico, onde quer se fazer contemporâneo o passado, e por outro lado, um tempo sem 

futuro, pois o sertão está condenado ao desaparecimento. Diante de situações como esta, de 

crise do tempo, se faz útil recorrer as reflexões de François Hartog. O historiador francês 

convoca o conceito de brecha (gap) entre passado e futuro, utilizado pela filósofa Hanna 

Arendt, para indicar situações em que a ordem do tempo é questionada, quando, “como mistos 

de arcaísmo e modernidade, os fenômenos são influenciados, em parte, por uma crise do futuro, 

enquanto as tradições, às quais se voltam para responder às infelicidades do presente, são, na 

impossibilidade de traçarem uma perspectiva do porvir, amplamente ‘inventadas’”. Esta 

experiência de continuidade fraturada provoca a desorientação no modo de articular as 

temporalidades do passado, presente e futuro, causando o sentimento de viver “situado entre 

dois abismos ou entre duas eras”, ou, nas elucidativas palavras de Paul Valéry: “de um lado, 

um passado que não está abolido nem esquecido, mas um passado do qual nós não podemos 

tirar quase nada que nos oriente no presente e nos possibilite imaginar o futuro. De outro lado, 

um futuro de que não fazemos a menor ideia” (HARTOG, 2014a, p. 20, grifos do autor). 

É colocando-se de frente a esta problemática que Hartog oferece o recurso analítico dos 

regimes de historicidade, uma ferramenta heurística que pretende ajudar a “melhor apreender 

[...] momentos de crise do tempo, quando vêm justamente perder sua evidência as articulações 

do passado, do presente e do futuro” (2014a, p. 37). Ou seja, um regime de historicidade “é a 

expressão de uma ordem dominante do tempo. Tramado por diferentes regimes de 

temporalidade, ele é uma maneira de traduzir e de ordenar experiências do tempo – modos de 

articular passado, presente e futuro – e de dar-lhes sentido” (2014a, p. 139).  

Isto significa que o regime de historicidade depende da posição do observador que articula 

as diferentes temporalidades e lhes dá sentido. Hartog parte do princípio de que o tempo é um 

dado cultural, e que culturas diferentes podem experienciar o tempo de modos diferentes. 

Ainda, dentro de uma mesma sociedade, sujeitos diferentes podem se relacionar de formas 

diferentes com o tempo. O que implica que a ferramenta pode servir tanto para a análise de uma 
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perspectiva ampla como restrita, tanto macro, quanto micro-histórica, tomando uma perspectiva 

coletiva ou individual (2014a, p. 13). “Mais precisamente, a noção devia poder fornecer um 

instrumento para comparar tipos de história diferentes, mas também [...] para colocar em foco 

modos de relação com o tempo: formas da experiência do tempo [...] Maneiras de ser no tempo” 

(2014, p. 29). 

Assim, um regime de historicidade pode mostrar-se como passadista, se o passado é a 

temporalidade dominante no modo como determinada sociedade ou sujeito experiencia e 

orienta o tempo. É o caso, por exemplo, da fórmula clássica de história enquanto fornecedora 

de exemplo, conhecida como historia magistra vitae, a história como mestra da vida pressupõe 

que se deve seguir os exemplos ou ensinamentos do passado, portanto, o passado é a 

temporalidade dominante neste modo de encadear as diferentes temporalidades, é o passado 

quem orienta a ordem do tempo. Enquanto que um regime de historicidade futurista dirige-se 

na direção oposta, ou seja, o ponto de vista dominante é aquele referente ao futuro, pensa-se em 

razão do futuro – por exemplo, a perspectiva que se orienta pela noção de progresso como 

movimento contínuo, que se pensa almejando um tempo ainda a se constituir posteriormente. 

Neste sentido, pode-se dizer que, em grande medida, o regime de historicidade das sociedades 

ocidentais até a Idade Moderna, foi um regime passadista, e que, grosso modo, a modernidade 

provocou nestas sociedades uma mudança para um regime de historicidade futurista. 

Para o historiador alemão Reinhart Koselleck, que dedicou parte de sua carreira ao estudo 

das construções culturais do tempo histórico, resultando em diversos ensaios de teoria da 

história que, no Brasil, se tornam cada vez mais conhecidos à medida que estes são reunidos 

em coletâneas publicadas em português, “ao longo de cerca de 2 mil anos, a história teve o 

papel de uma escola, na qual se podia aprender a ser sábio e prudente sem incorrer em grandes 

erros”. Este comentário refere-se evidentemente à função pedagógica da história como mestra 

da vida, possível “somente se e enquanto as premissas e pressupostos [para tais ensinamentos] 

forem basicamente os mesmos”, o que teria ocorrido em larga medida até o século XVIII (2006, 

p. 42-43), visto que a contínua repetição desse princípio prático ou utilitarista da história 

perdurou, em versões variadas, desde os modelos da Antiguidade até os iluministas. 

Contudo, um movimento abre um novo espaço de experiências ao reorganizar de maneira 

nova a relação entre passado e futuro. Estamos falando do processo de configuração do 

moderno conceito de História, dentre o século XIV e sua consolidação no último terço do século 

XVIII, quando, no idioma alemão, o termo Geschichte passa a representar “o coletivo singular 

que designa a soma das Histórias individuais” (KOSELLECK, 2013, p. 119), e quando são 
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reunidos em um único conceito os sentidos de História enquanto uma situação objetiva, a 

representação dela, e a ciência a respeito (KOSELLECK, 2013, p. 134). 

Reinhart Koselleck elenca três critérios da reflexão histórico-filosófica decisivos para a 

liberação de um novo tempo. O primeiro diz respeito ao “axioma do caráter único” (2013, p. 

158), à concepção de coletivo singular, ou seja, a soma de todas as histórias reunidas em uma 

História única inviabiliza a análise a partir de “um nexo causal entendido de forma mecânica”, 

promovendo a concepção de “um tempo histórico que é inerente a todos os fatores e, com isso, 

os qualifica de forma historicamente diferente”, o que significa dizer que “no universo existe, 

ao mesmo tempo, uma infinidade de tempos”. O tempo seria, portanto, “um conceito de 

experiência” (2013, p. 159). A consequência lógica dessa perspectiva é a de que “não se deve 

perscrutar as causas finais [as determinações finais da História], mas as que movimentam”. 

Consequentemente – e este seria o segundo critério –, “o tradicional potencial prognosticador 

da história como mestra da vida deixou de existir” (2013, p. 160), já não era possível aplicar ao 

presente as antigas regras. Assim, “do prognóstico pragmático de um futuro possível, surgiu a 

expectativa de longo prazo sobre um novo futuro, que deveria determinar o comportamento” 

(2013, p. 161). Desse modo, “modificou-se a importância do passado na História”, sendo este 

o terceiro critério indicado por Koselleck para a liberação de um tempo novo.  

A História temporalizada e processualizada como unicidade permanente não 

podia ser mais aprendida de forma exemplar – “portanto, o objetivo didático 

é incompatível com a Historie”. A História deveria, muito mais [...] “ser 

encarada e explicada de forma nova por cada nova geração da humanidade 

que está em progressão” (KOSELLECK, 2013. p. 162). 

É importante ressaltar ainda, que esta percepção de um tempo novo também transforma 

o conceito de História em um conceito de ação (KOSELLECK, 2013, p. 161). Trocando em 

miúdos, põe em evidência a possibilidade de planejar sua própria atuação no tempo com o 

objetivo de construir uma história, fala-se então da disponibilidade da história. Um tempo novo 

remete, portanto, não só a um tempo diferente mas também a um tempo aberto, o que representa 

uma mudança de variação entre experiência e expectativa. 

Experiência e expectativas estão ambas ligadas ao presente. A experiência é o passado 

atual, o espaço em que se aglomeram as formas racionais e/ou inconscientes conservadas e 

transmitidas por gerações; assim como a expectativa é o futuro presente, o que não é ainda, e 

que apenas pode ser previsto, são os anseios e vontades que constituem o horizonte de 

expectativas (KOSELLECK, 2006, p. 309-310). 

Expectativas baseadas em experiências não surpreendem quando acontecem. 

Só pode surpreender aquilo que não é esperado. Então, estamos diante de uma 

nova experiência. Romper o horizonte de expectativa cria, pois, uma 
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experiência nova. O ganho de experiência ultrapassa então a limitação do 

futuro possível, tal como pressuposta pela experiência anterior. Assim, a 

superação temporal das expectativas organiza nossas duas dimensões de uma 

maneira nova. [...] é a tensão entre experiência e expectativa que, de uma 

forma sempre diferente, suscita novas soluções, fazendo surgir o tempo 

histórico. [...] Noutras palavras: o espaço de experiência anterior nunca chega 

a determinar o horizonte de expectativa. Por isso não se pode conceber uma 

relação estática entre espaço de experiência e horizonte de expectativa. Eles 

constituem uma diferença temporal no hoje, na medida em que entrelaçam 

passado e futuro de maneira desigual (KOSELLECK, 2006, p. 313). 

A tese que o teórico alemão defenderá nesta discussão é a de que “na era moderna a 

diferença entre experiência e expectativa aumenta progressivamente” (KOSELLECK, 2006, p. 

314). Eventos como o Renascimento e a Reforma permitirão que gradativos aperfeiçoamentos 

técnicos realizados no mundo terreno liberte a expectativa sobre o futuro do controle da 

escatologia cristã sobre o fim do mundo, que a projetava para o mundo do além. Ao final do 

século XVIII, estas expectativas de um futuro aberto conformarão a noção de progresso: 

o progresso estava voltado para uma transformação ativa deste mundo, e não 

do além, por mais numerosas que possam ser, do ponto de vista intelectual, as 

conexões entre o progresso e uma expectativa cristã do futuro. A novidade era 

a seguinte: as expectativas para o futuro se desvincularam de tudo quanto as 

antigas experiências haviam sido capazes de oferecer. E as experiências novas, 

acrescentadas desde a colonização ultramarina e o desenvolvimento da ciência 

e da técnica, já não eram suficientes para servir de base a novas expectativas 

para o futuro. A partir de então o espaço de experiência deixou de estar 

limitado pelo horizonte de expectativa. Os limites de um e de outro se 

separaram [...] O futuro será diferente do passado (KOSELLECK, 2006, p. 

318). 

É este processo que permite a mudança de um regime de historicidade passadista, onde, 

de certo modo, o espaço de experiências mantém à sua sombra o horizonte de expectativas, para 

um regime de historicidade futurista, onde a atualização das experiências lançam expectativas 

à um horizonte cada vez mais amplo. Um problema, porém, será o fato de que, em um mundo 

majoritariamente camponês, onde a vida quotidiana permanecia em grande medida ainda em 

consonância com os ciclos da natureza, “as inovações técnicas, que também existiam, 

impunham-se com tamanha lentidão que não provocavam nada capaz de promover uma ruptura 

na vida” (KOSELLECK, 2006, p. 314), e as expectativas eram sustentadas pela experiência dos 

antepassados, transmitidas de geração a geração, “sobretudo lá onde em uma geração o espaço 

de experiência foi como que dinamitado, todas as expectativas tinham que se tornar inseguras 

e novas precisavam ser criadas” (KOSELLECK, 2006, p. 315). 

Vivendo em uma região em que o processo de industrialização – e a consequente sensação 

de aceleração – se consolida apenas tardiamente, em meados do século XX, inserido no 
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contexto histórico dessas transformações, Oswaldo Lamartine de Faria sente, com a 

intensificação desse processo, os sintomas de uma crise no tempo:  

“[...] é de se esperar que dentro de alguns anos tenhamos uma nova arma, os 

inseticidas bacterianos. [...] Talvez seja o princípio de um fim. Um processo 

degenerativo orgânico em grande escala que leva os estudiosos a catalogar 

muitos dos seus efeitos diretos ou indiretos como doenças da civilização. Está 

bem visto que essas notas não passam de comentários pela rama dum 

complexo problema de que participam muitos outros fatores. Ao lado dele e 

com a mesma gravidade está o problema da poluição do ar. [...] É a soma 

vomitada pelas chaminés das fábricas, as lixeiras, os escapes dos motores 

(automóveis e aviões) e dezenas de fatores outros. [...] Outra mazela da 

civilização é o ruído [...] os barulhos contínuos acima de 85dB podem causar 

lesões auditivas e até nervosas (FARIA, 2001, p. 32-33, grifos do autor). 

Como explica a historiadora Thamara de Oliveira Rodrigues, não há na obra de Reinhart 

Koselleck uma reflexão sistematizada sobre a forma temporal que se seguiu ao enfraquecimento 

da crença no progresso – entendido como o domínio da natureza por meio da técnica, avanços 

científicos, e o próprio processo de industrialização –, contudo, intui-se que “o legado da 

modernidade através da categoria de ‘crise da aceleração’ evidencia certa estagnação”, uma vez 

que “a própria técnica revelou o potencial de autodestruição humano” (KOSELLECK, 2021, p. 

26-27).  

O historiador Rodrigo Turin reflete sobre a coexistência de distintas temporalidades 

inseridas nesta temporalidade que se seguiu à queda do otimismo em relação ao progresso na 

modernidade, ou seja, a temporalidade contemporânea, destacando que “uma série de 

diagnósticos historiográficos tem sido elaborados a fim de identificar as qualidades temporais 

desse presente, como ‘presentismo’, ‘presente lento’, ‘atualismo’, entre outros” (2017, p. 58).  

Aqui se mostra oportuno retomar a discussão sobre os regimes de historicidade, para 

apresentarmos as nuances do que François Hartog chamará de presentismo, já que para o 

historiador francês, o regime de historicidade presentista poderá se manifestar de formas 

diferentes: 

Longe de ser uniforme e unívoco, este presente presentista é vivenciado de 

forma muito diferente conforme o lugar ocupado na sociedade. De um lado, 

um tempo dos fluxos, da aceleração e uma mobilidade valorizada e 

valorizante; do outro, aquilo que Robert Castel chamou de précariat, isto é, a 

permanência do transitório, um presente em plena desaceleração, sem passado 

– senão de um modo complicado (mais ainda para os imigrantes, os exilados, 

os deslocados) –, e sem futuro real tampouco (o tempo do projeto não está 

aberto para eles). O presentismo pode, assim, ser um horizonte aberto ou 

fechado: aberto para cada vez mais aceleração e mobilidade, fechado para uma 

sobrevivência diária e um presente estagnante. A isso, deve-se ainda 

acrescentar outra dimensão de nosso presente: a do futuro percebido não mais 

como promessa, mas como ameaça; sob a forma de catástrofes, de um tempo 
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de catástrofes que nós mesmos provocamos (HARTOG, 2014a, p. 14-15, grifo 

do autor). 

Deslocado, sentindo-se ameaçado pelo presente histórico em que vive, e projetando 

ansiosamente expectativas catastróficas, Oswaldo Lamartine manifestará nos artigos, ensaios e 

entrevistas que publica, as qualidades que estruturam a ordem do tempo que experiencia. Como 

considera o historiador Evandro Santos ao analisar a temporalidade no sertão oswaldiano, o 

sertanista “tomou para si um projeto narrativo que, embora centrado na memória e na tradição, 

abordou constantemente um sertão em transformação. Ele falou da mudança, não da 

permanência. O sertão de Lamartine está em permanente processo de extinção” (SANTOS, 

2018, p. 107). Em realidade, a temporalidade que ordena o sertão oswaldiano, é um tempo 

presente. Presente desde o qual o sertão é observado, registrado, entrevistado, narrado. Presente 

desde o qual se olha, simultaneamente, para o passado e para o futuro. Presente que expõe 

anseios, presente que impõe necessidades e, dessa forma, manifesta, mesmo que 

implicitamente, interesses. Presente que faz usos do passado, que exercita a memória, que 

convoca a história em auxílio de seus desejos. 

 

1.2 SER AFETADO PELO TEMPO 

A crise do tempo na contemporaneidade não será ignorada por Paul Ricoeur, que a encara 

como “o que talvez seja uma das principais significações de nosso presente” (2016, p. 362). O 

filósofo a entende como resultante do declínio de três topoi que caracterizam a modernidade, 

quais sejam: (1) o novo tempo, ou seja, a ideia de uma época plenamente diferente das demais 

é colocada em suspeita como uma “ilusão da origem. Ora, as discordâncias entre os ritmos 

temporais dos diversos componentes do fenômeno social global fazem com que seja bem difícil 

caracterizar globalmente uma época como ruptura e como origem” (2016, p. 361, grifo do 

autor); (2) a aceleração do progresso em sentido positivo, que se tornou uma crença abalada por 

“um número grande demais de desastres recentes ou de desordens em curso” (2016, p. 362); e 

(3) a disponibilidade da história a ser feita pelos homens, desacreditada pela frustração das 

expectativas e, sobretudo, pela percepção de que a humanidade não é o único agente de sua 

própria história: “além dos resultados não desejados que a ação gera, ela mesma só se produz 

em circunstâncias que ela não produziu” (2016, p. 363). 

Para Ricoeur, a consciência histórica se apresenta como uma via de “mediação aberta, 

inacabada, imperfeita, ou seja, uma rede de perspectivas cruzadas entre a expectativa do futuro, 

a recepção do passado, a vivência do presente, [...] numa totalidade em que a razão da história 

e sua efetividade coincidiriam” (2016, p. 352, grifos do autor). Nesta concepção estão 
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implicadas aquelas categorias do espaço de experiências e do horizonte de expectativas, 

pensadas por Reinhart Koselleck, e que servirão como fio condutor na reflexão do filósofo sobre 

este tempo em crise. 

O sujeito deste tempo em crise é um ser-afetado pelo tempo, um ser consciente de sua 

exposição à eficácia da história. Aqui, não se trata de uma “consciência soberana, transparente 

para si mesma, dona do sentido” (RICOEUR, 2016, p. 374), mas de uma receptividade à 

eficiência da história que gravita em torno de aspectos referentes à tradição: “Poder-se-ia dizer 

que a história da eficiência é o que se faz sem nós” (2016, p. 376).  

Paul Ricoeur distinguirá em três os modos de conceber a tradição. Primeiramente, como 

tradicionalidade, que “designa um estilo de encadeamento da sucessão histórica [...], um 

aspecto da ‘temporalização da história’” relacionado à transmissão de experiências atravessadas 

pelo tempo, resultantes de uma dialética “entre a eficiência do passado, que sofremos, e a 

recepção do passado, que operamos [...], a dialética entre o afastamento e o desdistanciamento” 

(RICOEUR, 2016, p. 374), quer dizer, o aspecto no qual se compreende a coexistência de 

diversas temporalidades. 

Desse primeiro ponto de vista, a tradição, formalmente concebida como 

tradicionalidade [...] significa que a distância temporal que nos separa do 

passado não é um intervalo morto, mas uma transmissão geradora de sentido. 

Antes de ser um depósito inerte, a tradição é uma operação que só pode ser 

entendida dialeticamente na troca entre o passado interpretado e o presente 

interpretante (RICOEUR, 2016, p. 377, grifos do autor). 

O segundo sentido, a tradição entendida como tradições, pressupõe que “nunca estamos 

numa posição absoluta de inovadores, mas sempre, primeiro, em situação relativa de herdeiros”. 

Neste aspecto serão enfatizados a dimensão da linguagem e o caráter interpretativo: “Por 

tradição, entendemos consequentemente as coisas já ditas, que nos são transmitidas ao longo 

das cadeias de interpretação e de reinterpretação” (RICOEUR, 2016, p. 377, grifos do autor). 

Aqui, tradição oral e textos do passado correspondem-se com a efetividade do passado 

histórico. 

O último sentido do termo tradição, observado por Paul Ricoeur, refere-se à “apologia da 

tradição” (2016, p. 379, grifo do autor). Enfatiza, portanto, sua dimensão ideológica, ao arrogar-

se como autoridade legítima. 

Seria possível balizar da seguinte maneira o caminho percorrido pela noção 

de tradição: 1) a tradicionalidade designa um estilo formal de encadeamento 

que garante a continuidade da recepção do passado; 2) as tradições consistem 

nos conteúdos transmitidos na qualidade de portadores de sentido; situam 

todas as heranças recebidas na ordem do simbólico e, virtualmente, numa 

dimensão linguageira e textual; nesse sentido, as tradições são proposições de 

sentido; 3) a tradição, enquanto instância de legitimidade, designa a pretensão 
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à verdade (o ter-por-verdadeiro) oferecida à argumentação no espaço público 

da discussão (RICOEUR, 2016, p. 386-387, grifos do autor). 

Em sua reflexão sobre o ser-afetado pelo tempo, Paul Ricoeur enfatiza a dimensão do 

agir que se manifesta através de uma tensão presente entre a recepção do passado e a 

disponibilidade da história, como reflexo da consciência histórica. É neste sentido que 

enxergamos Oswaldo Lamartine como um ser-afetado-pelo-passado, um ser-afetado pelo 

passado que não fez, um ser cujo a consciência gravita em torno dos sentidos da tradição, 

buscando (re)conciliar suas expectativas à determinadas memórias: 

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 as 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 no mundo mais distante dos currais, mandando encangar os velhos 

ferros de família a um “sistema de numeração progressiva ordem e progresso” 

[...]. 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. [...] 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 (FARIA, 2009, p. 39-40, grifos do autor). 

A visível preocupação com a preservação do uso dos ferros de marcar gado – “os 

autênticos brasões das mais tradicionais famílias de origem sertaneja” (CAMPOS, 2001, p. 73) 

– que justifica a produção do ensaio Ferro de ribeiras do Rio Grande do Norte (1984), 

manifesta claramente a afecção de um ser triste e envergonhado pela percepção de que o desuso 

destes símbolos da nobiliarquia colonizadora dos sertões potiguares, dos criadores de gados, 

significa igualmente o enfraquecimento daquela autoridade que se promove sobre uma 

espacialidade construída a partir do “discurso identitário que compõe um lugar geográfico, 

resultado das narrativas provenientes de organizações familiares” (SANTOS, 2020, p. 369). 

Não é possível falar sobre tradição e deixar de comentar a discussão lançada pelos 

historiadores Eric Hobsbawm e Terence Ranger ao chamarem a atenção para um fenômeno que 

frequentemente ocorre “quando uma transformação rápida da sociedade debilita ou destrói os 

padrões sociais” até então vigentes (2012, p. 11). Este é o espaço mais oportuno do qual resulta 
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o que Hobsbawm chamará de tradições inventadas. “Em suma, inventam-se novas tradições 

quando ocorrem transformações suficientemente amplas e rápidas” (2012, p. 12). 

Por “tradição inventada” entende-se um conjunto de práticas, normalmente 

reguladas por regras tácita ou abertamente aceitas; tais práticas, de natureza 

ritual ou simbólica, visam inculcar certos valores e normas de comportamento 

através da repetição, o que implica, automaticamente, uma continuidade em 

relação ao passado. Aliás, sempre que possível, tenta-se estabelecer 

continuidade com um passado histórico apropriado. [...] O passado histórico 

no qual a nova tradição é inserida não precisa ser remoto, perdido nas brumas 

do tempo. [...] Contudo, na medida em que há referência a um passado 

histórico, as tradições “inventadas” caracterizam-se por estabelecer com ele 

uma continuidade bastante artificial. Em poucas palavras, elas são reações a 

situações novas que ou assumem a forma de referência a situações anteriores, 

ou estabelecem seu próprio passado através da repetição quase que 

obrigatória. É o contraste entre as constantes mudanças e inovações do mundo 

moderno e a tentativa de estruturar de maneira imutável e invariável ao menos 

alguns aspectos da vida social que torna a “invenção da tradição” um assunto 

tão interessante para os estudiosos da história contemporânea (HOBSBAWM, 

2012, p. 8). 

Os historiadores britânicos distinguem ainda a tradição inventada – por sua suposta 

invariabilidade e importantes funções simbólica ou ritual que desempenham – dos costumes ou 

convenções presentes na rotina de sociedades tidas como tradicionais, uma vez que estes 

costumes e convenções tendem a estar abertos, pelo menos até certo ponto, a inovações, ou 

mesmo por se justificarem tecnicamente, diferentemente da tradição inventada que se justifica 

ideologicamente (HOBSBAWM, 2012, p. 9-10). 

No caso dos objetos trabalhados por Oswaldo Lamartine de Faria em seus ensaios, seria 

mais adequado falarmos daquilo que Michel de Certeau chamou, em sua reflexão teórica sobre 

as artes de fazer, de etnologização das artes. Na modernidade, “a ideia de método abala a relação 

entre o conhecer e o fazer [...], impõe-se o esquema fundamental de um discurso que organiza 

a maneira de pensar em maneira de fazer”, o método “opõe as práticas articuladas pelo discurso 

às que (ainda) não o são”. Aqueles “procedimentos sem discurso [...] constituídos em ‘reservas’ 

selvagens para o saber esclarecido”, aos poucos vão adquirindo um “valor fronteiriço”, 

aparecendo como “alteridades e ‘resistências’” em relação aos rigores das escrituras científicas 

(1998, p. 135-136, grifos do autor). 

[...] faz-se gigantesco esforço para colonizar essa imensa reserva de “artes” e 

“ofícios” que, por não conseguirem ainda articular-se em uma ciência, podem 

ser já introduzidos na linguagem por uma “Descrição” e, deste modo, levados 

a uma maior “perfeição”. Mediante esses dois termos – a “descrição” que 

depende da narratividade e a “perfeição” que tem em mira uma otimização 

técnica – a posição das “artes” é fixada, perto mas fora da ciência (CERTEAU, 

1998, p. 137, grifos do autor). 



44 

 

Com esta reflexão, Certeau pretende indicar um princípio etnológico que opera um corte 

sobre este saber-fazer selvagem, que resulta em seu isolamento social, no intuito de introduzi-

los em uma escritura científica (1998, p. 139). Esta inspiração teórica servirá aos estudos 

realizados por Durval Muniz de Albuquerque Júnior (2013a, 2013b), dos quais resultarão a 

exposição dos procedimentos e práticas responsáveis pela fabricação do folclore e da cultura 

popular: 

todas as práticas e estratégias que foram responsáveis pela fabricação do 

folclore e/ou da cultura popular, podem ser resumidos a um procedimento 

mais geral, a uma estratégia discursiva mais ampla que seria a da folclorização 

das matérias e formas de expressão que são nomeadas, classificadas, vistas e 

ditas como populares, como pertencentes ao povo, como pertencentes à 

tradição, como vindas de uma temporalidade anterior, um tempo imemorial, 

um tempo milenar. [...] À medida que o saber folclórico se afirma 

internacionalmente, que o movimento folclórico se organiza dentro e fora do 

país, estes profissionais vão trazendo para o âmbito desta forma de saber, que 

procuram metodizar e sistematizar cada vez mais, reivindicando para ela foros 

de saber científico, um maior número de temas, de assuntos, de matérias e 

formas de expressão, uma maior gama de atividades humanas, o que tende a 

ampliar o universo do que seria o folclórico. Este processo de folclorização 

tende a ter como marca a retirada da matéria e forma de expressão, que 

nomeiam como folclóricas, do seu lugar e contexto de produção, pensando-os 

como restos, como resquícios, como sobrevivências bizarras, exóticas, como 

atividades que vêm de outros tempos e espaços e resistem como que à revelia 

do meio e da época em que acontecem. À medida que o folclorista traz para o 

mundo da escritura o que pertencia ao universo da oralidade, à medida que 

atribui uma autoria para o que era produção anônima, à medida que atribui 

uma identidade espacial ao que era nômade, à medida que submete o que era 

disperso a uma classificação, que constrói um passado, busca uma origem para 

matérias e formas de expressão que eram vistas como atemporais, que censura 

e traz para as capitais expressões culturais que circulavam no campo ou nas 

pequenas cidades do interior e foram consideradas portadoras de palavras, 

enunciados e mensagens que podem ser atentatórios à moral, à civilização e 

perigosos e perniciosos politicamente, eles folclorizam essas produções 

semióticas, essas atividades coletivas ou individuais, eles as deslocam de seus 

lugares anteriores de prática e significação para alojá-las neste novo lugar de 

sentido que é o lugar do folclórico (ALBUQUERQUE JÚNIOR, 2013b, p. 

247-248). 

Os ensaios de Oswaldo Lamartine não escapam deste procedimento de folclorização, 

retirando seus objetos do contexto prático e trazendo-os para um espaço de escritura com 

pretensões científicas, buscando imputar-lhes uma origem longínqua, construindo para si um 

passado, uma ancestralidade, denunciando o risco de extinção que o objeto sofre no momento 

coetâneo à produção do ensaio – o que por sua vez justifica a própria produção – e dotando-o 

de outro sentido, aquilo que identifica a tradição sertaneja. Contudo, o resultado desta operação 

não deixa de ser frágil, superficial, apontando para uma origem imemorial e uma suposta 

continuidade, uma historicização vaga. Assim ocorre, por exemplo, em Encouramento e arreios 
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do vaqueiro no Seridó (1969), como na maioria de seus ensaios, onde o objeto de estudo – 

indumentárias e apetrechos do vaqueiro seridoense – são associados de modo generalista à 

cultura do couro praticada desde um tempo pré-histórico, assumindo que não se conhece 

“adonde se principiou o b-a-bá da artimanha de se curtir couros”, mas aos poucos o ensaísta vai 

situando historicamente o seu objeto, apontando em estudos sobre a Antiguidade que, há 3000 

anos a.C., “Sidonianos já se vestiam com o couro dos bichos”, sendo muito tempo depois, a 

indústria do couro, transportada para a Península Ibérica (FARIA, 2016b, p. 15), e de lá para a 

colônia no Brasil. Com o avanço da colonização, com o intuito de criar gados, ainda no século 

XVII, a cultura do couro adentra os sertões. Desde então, o curtume seria uma indústria 

praticada no Seridó, mas, devido à crescente modernização, tanto do criatório quanto da própria 

indústria do couro, a expectativa do autor é de que o curtume artesanal seja extinto: 

O melhoramento das raças, a divisão e subdivisão das propriedades, a 

pastagem artificial, a fenagem, a ensilagem, os concentrados, as instalações 

rurais e o melhor manejo do gado, fazem crer que a atual véstea dos nossos 

vaqueiros será, com o passar dos anos, modificada ou mesmo substituída, 

sobrevivendo aqui ou acolá, nas criações extensivas ou nas tradicionais festas 

das vaquejadas. Daí, a natural preocupação em descrevê-las, peça por peça, 

tim-tim por tim-tim, de modo a oferecer um figurino, o quanto possível exato 

e fiel, de como se enervaram os vaqueiros por todos os sertões do Seridó 

(FARIA, 2016b, p. 23). 

Como se pode ver, este enredo “historicista” constrói uma continuidade de longa duração 

para o objeto de estudo, e serve de base para a invenção de uma tradição ameaçada no tempo 

coetâneo ao da escrita do ensaio, ou melhor dizendo, serve à folclorização do objeto que passará 

ao seu exame ensaístico. 

 

1.3 O ENSAIO COMO ESTRATÉGIA 

Durante a primeira metade do século XX, em decorrência do declínio da sociedade 

patriarcal sob os impactos da modernidade e a complexificação da sociedade de classes no 

Brasil, cuja dinâmica de desenvolvimento industrial contribuirá para a definição do centro e das 

periferias nacionais, as elites políticas e intelectuais de todo o país se encontrarão fortemente 

engajadas na discussão sobre a identidade do “povo”. Esta discussão não está apartada da 

própria emergência da ideia de Nordeste, uma região que será reconhecida principalmente por 

uma natureza hostil, marcada pelo predomínio do bioma da caatinga e pela ocorrência de secas 

periódicas, além de uma identidade cultural cuja autenticidade suposta se manifestaria 

especialmente nas expressões culturais das populações sertanejas (ALBUQUERQUE JÚNIOR, 

2011, 2013a). Portanto, no bojo de todo esse processo histórico emergem um olhar e uma escrita 

etnográfica interessados em “capturar” o popular. 
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Parece-me que, contraditoriamente, é justamente no momento em que os 

grupos sociais começam a se afastar em termos culturais que a percepção 

desse outro é possível. Enquanto partilhavam de modos de vida, de costumes, 

de práticas culturais muito próximas, as elites agrárias e seus subordinados 

não podiam se perceber como pertencendo a culturas distintas. A saída para a 

cidade, dos filhos destas elites, a urbanização e o letramento tornam-se 

condições fundamentais para que percebessem o cassaco da usina, o negro 

velho que lhe serviu de pajem, o vaqueiro, o jangadeiro, o pescador, o 

comboeiro, como sendo um outro, como sendo parte de uma outra cultura. A 

invenção do folclore e da cultura popular é possível, nesse momento, porque 

as transformações subjetivas que estas novas gerações das elites ligadas à terra 

vão sofrer, em seu contato com a cidade, os levam a se distanciar do antigo 

universo cultural do qual faziam parte, e podem percebê-lo, nostalgicamente, 

como sendo aquilo mesmo que dava a eles um lugar, uma identidade, num 

mundo que estava em declínio. Aquilo que vivem e conceituam como 

decadência tem como um de seus elementos, exatamente, este distanciamento 

cultural, subjetivo, em relação ao mundo de seus antepassados, mundo que 

parece agora sobreviver apenas nas camadas sociais retardatárias, aquelas que, 

por não terem acesso ao mundo da cidade e das letras, preservam “intactos” 

valores, costumes, hábitos, antes partilhados por seus ancestrais. Daí porque 

um folclorista como Leonardo Mota dedique sua vida a ouvir e registrar 

aqueles que nomeia de sertanejos, que tanto podem ser o cantador pobre e 

cego da feira ou da calçada da igreja, quanto o fazendeiro caturra, analfabeto, 

apegado a seus antigos costumes e valores, contando causos e fazendo 

imprecações contra o progresso, a modernidade, a cidade, as mudanças a que 

estava assistindo à sua volta (ALBUQUERQUE JÚNIOR, 2013a, p. 62). 

Oswaldo Lamartine de Faria pertence a uma geração posterior à de Leonardo Mota (1891 

- 1948), começa a publicar seus primeiros artigos na imprensa em 1945, quando o discurso 

folclórico já encontra maior espaço de propagação através de sociedades letradas e, nas décadas 

seguintes, institutos de pesquisas e mesmo cadeiras universitárias, mas não deixa de sofrer a 

influência direta daqueles “pioneiros”, especialmente de Câmara Cascudo (1898 - 1986). Além 

disso, a sua produção se apresentará, sobretudo, como etnográfica: “Eu apenas tentei fazer um 

registro de etnografia” (OSWALDO, 2015, 02:38min). O que não será explicitado é o caráter 

de investimento político desse fazer e do saber dele resultante – será, inclusive, recorrentemente 

negado, tomado como um produto desinteressado. 

No livro O tempo e o outro (1983), o antropólogo Johannes Fabian aborda os usos do 

tempo como ato político, buscando demonstrar uma “política do tempo” inerente ao discurso 

antropológico ao construir seu objeto, o outro: “todo conhecimento etnográfico em particular 

que possamos ter adquirido é afetado pelas relações historicamente estabelecidas de poder e 

dominação entre a sociedade do antropólogo e aquela que ele estuda. Nesse sentido, todo 

conhecimento antropológico é de natureza política” (FABIAN, 2013, p. 64). A partir desse 

entendimento, Fabian focaliza o “tempo” como a categoria primordial na construção das 

relações entre o observador e seu objeto. Recorrendo a uma abordagem histórica das 
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experiências modernas que possibilitaram a emergência de um discurso antropológico, desde 

as tentativas de secularização do tempo, então concebido pela tradição judaico-cristã como 

instrumento sagrado, e especialmente a partir da era iluminista em seu esforço de 

universalização da história, a descrição dos lugares visitados por viagens filosóficas baseada 

em considerações temporais acerca de monumentos em ruínas, a naturalização evolucionista, 

paradigma sob o qual a antropologia ganhou status acadêmico, ou mesmo o paradigma 

difusionista, todas essas formas de produção etnográfica manifestaram, de algum modo, um 

caráter opressivo nas categorias temporais implicadas na relação entre o observador e o outro, 

objeto de sua observação. E mesmo os paradigmas contemporâneos da antropologia – 

funcionalismo, culturalismo, estruturalismo –, na melhor das hipóteses, ignoraram a dimensão 

política do tempo (FABIAN, 2013). 

A questão epistemológica que Fabian busca discutir diz respeito a “se e como um corpo 

de conhecimento é validado ou invalidado pelo uso das categorizações temporais”; enquanto a 

tese que defende é a de que “é o Tempo naturalizado-espacializado que dá sentido (uma 

variedade de significados específicos) à distribuição da humanidade no espaço. [...] esse uso do 

Tempo quase invariavelmente é feito com o propósito de distanciar aqueles que são observados 

do Tempo do observador” (2013, p. 61). Johannes Fabian entenderá este gesto de negação da 

coetaneidade por parte do sujeito observador em relação aos sujeitos observados, como “uma 

persistente e sistemática tendência em identificar o(s) referente(s) da antropologia em um 

Tempo que não o presente do produtor do discurso antropológico” (2013, p. 67, grifos do 

autor). O antropólogo chamará esta atitude de alocronismo para marcar sua diferença ao 

anacronismo, que considera um erro “de sintonia com um determinado período de tempo”. O 

alocronismo são mecanismos (existenciais, retóricos, políticos), não um erro acidental (2013, 

p. 68, grifo do autor). 

Assim, reforçamos o investimento político daquela discussão acerca de escritas sobre um 

sertão preso ao passado, que já havíamos apontado anteriormente, e que no discurso oswaldiano 

trata-se de uma regularidade, algo mais que uma constante recorrência, trata-se de um 

pressuposto que se pode observar desde os seus primeiros ensaios, como em A caça nos sertões 

do Seridó (1961): 

Os bangalôs crescendo nas ruas sertanejas – ruas já calçadas de pedra e 

clareadas a eletricidade; barulhentas pela boca “estrangeira” do rádio. As 

estradas ganhando o chão das caatingas – zoando caminhões. Caminhão que 

carregava algodão e depois minério, agora também carreando “araras”. O 

sertão crescendo e se descaracterizando, parecendo hoje ter vergonha de 

ontem... (FARIA, 2014, p. 17). 
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Para Oswaldo Lamartine, o sertão deve permanecer rústico e ruralizado. Este é um sertão 

de conversas em alpendres rurais, um sertão iluminado à luz de luar, lampião ou candeeiro, um 

sertão que se percorre a pés, em carroças de boi ou em burras-de-sela. O urbanismo, o transporte 

automotor, a tecnologia de comunicação eletrônica, são todos elementos “estrangeiros” ao 

sertão oswaldiano. Este sertão desaparece um pouco a cada manifestação de desenvolvimento; 

nele, crescer (desenvolver-se) é diminuir (quer dizer, “desertanizar-se”, entenda-se, desaparecer 

enquanto sertão, destituir-se de sua sertanidade), e “desertanizar-se” é vergonhoso. É 

novamente a “vergonha” que aparece como indicador existenciário em seu discurso. À luz de 

sua consciência histórica, ou seja, do modo como interpreta e se relaciona com o passado que 

recebeu, o sertão que se moderniza, deixa de ser aquele sertão que vivia sob o mando manso de 

seu avô – um sertão “encarnado no século XIX”, como sugere a epígrafe que abre este capítulo 

–, para se tornar o sertão de um tempo de decadência política para a sua família, quando seu pai 

é escorraçado do poder, impedido na política, e se torna impotente frente ao assassinato do 

filho, morto pela polícia na porta de sua própria casa, a casa de seus irmãos, que foi também 

casa de seus pais, e antes deles, fora a casa dos pais de seus pais, em pleno sertão do Seridó, 

entre as serras que os viram crescer. O tempo da modernização do sertão, das eras de 1930 pra 

cá, traz consigo o vexame familiar, a vergonha da derrota política. 

O antropólogo estadunidense James Clifford, tomará a etnografia como foco de suas 

reflexões “sobre a alegoria etnográfica”. Aqui a etnografia será pensada como 

uma performance urdida por histórias poderosas. Embutidas em relatos 

escritos, essas histórias simultaneamente descrevem acontecimentos culturais 

reais e a eles acrescentam afirmações morais, ideológicas ou mesmo 

cosmológicas. A escrita etnográfica é alegórica tanto ao nível de seu conteúdo 

(aquilo que diz sobre as culturas e suas histórias) quanto de sua forma (aquilo 

que é implicado por seu modo textual) (CLIFFORD, 2016, p. 152). 

A sua proposta de focar na alegoria, “uma representação que ‘interpreta’ a si mesma”, 

tem como intenção “chamar a atenção para aspectos minimizados na descrição cultural”, ou 

seja, os significados teóricos, estéticos, morais, associados aos “retratos realistas”, a 

“descrição” de determinadas culturas (CLIFFORD, 2016, p. 153). Aqui nos interessa destacar, 

primeiramente, a concepção de que uma etnografias não é “a história” de uma determinada 

cultura, mas “uma história entre outras”, inclusive, “suscetível a refutações, presumindo-se o 

acesso ao mesmo reservatório de fatos culturais” (CLIFFORD, 2016, p. 165, grifo do autor). 

Em segundo lugar, nos interessa expor um padrão canônico dentre estes modelos alegóricos, 

“uma estrutura de retrospecção” que Clifford chamou de “pastoril etnográfico”, caracterizado 

por uma tendência à busca das origens (CLIFFORD, 2016, p. 167) onde “qualidades 



49 

 

[desejáveis, consideradas fundamentais] perdidas são textualmente recuperadas” (CLIFFORD, 

2016, p. 169). 

Esse objeto em processo de desaparecimento da etnografia é, assim, em uma 

medida significativa, uma construção retórica que legitima uma prática 

representacional: uma etnografia “de resgate”, em seu sentido mais amplo. O 

outro está perdido, em um tempo e espaço que se desintegram, mas é salvo no 

texto. As razões para focar a atenção em um conhecimento que está 

desaparecendo, para resgatar, sob forma escrita, o saber de anciãos, podem ser 

fortes (embora isto dependa das circunstâncias locais e não possa mais ser 

generalizado). Não pretendo, com isso, negar casos específicos de costumes e 

línguas que estão desaparecendo, ou questionar o valor de registrar esses 

fenômenos. Questiono, contudo, o pressuposto de que, com uma mudança 

rápida, algo essencial (a “cultura”), uma identidade diferenciada coerente, se 

desvaneça. E questiono, também, o modo de autoridade científica e moral 

associado com uma etnografia de resgate ou redentora. O pressuposto é de que 

a outra sociedade é frágil e “precisa” ser representada por alguém de fora (e 

de que o que importa em sua vida é o passado, e não o presente ou o futuro). 

Aquele que registra e interpreta o costume frágil é guardião de uma essência, 

testemunha incontestável de uma autenticidade. (Além disso, já que a cultura 

“verdadeira” já desapareceu, a versão resgatada não pode ser facilmente 

refutada) (CLIFFORD, 2016, p. 170). 

As reflexões propostas por James Clifford apontam tanto para a relatividade da inscrição 

etnográfica quanto para sua dimensão ficcional. Em suma, chama a atenção para a necessidade 

de se assumir a responsabilidade pelas “construções sistemáticas” dos outros e de si mesmo por 

meio dos outros (CLIFFORD, 2016, p. 180). Sugestões ainda mais valiosas quando tomamos 

como objeto de análise uma escrita como a de Oswaldo Lamartine de Faria, com fortes 

elementos autobiográficos. Assim, não se pode perder de vista, ao analisar o ensaísmo 

oswaldiano, a perspectiva de um projeto literário, uma estratégia escriturística que, não só, 

constrói uma espacialidade, mas que esta construção, em muitos aspectos, reflete a si mesmo. 

Motivado pela resistência da academia ao ensaísmo, “difamado como um produto 

bastardo” (ADORNO, 2003, p. 15), o filósofo Theodor Adorno reflete sobre as qualidades deste 

gênero textual em “O ensaio como forma”. A partir de sua problematização, podemos sintetizar 

certa concepção a respeito do ensaio como uma ‘especulação sobre objetos específicos, já 

culturalmente pré-formados, que não segue as regras do jogo da ciência e da teoria organizadas. 

Motivada pela espontaneidade subjetiva, dá ênfase à experiência entre o sujeito e o objeto em 

detrimento de definições conceituais’ (ADORNO, 2003). O ensaio é, por si mesmo, 

antissistemático, não responde a uma estrutura pré-definida de elaboração e apresentação de 

seu conteúdo. Isto não significa que o ensaio não tenha compromisso com o conteúdo que 

enuncia; significa que exige autonomia sobre o modo como o elabora. 
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Grosso modo, até meados do século XX, em um país de cultura universitária ainda 

recente, o ensaio foi gênero recorrentemente utilizado para pensar e interpretar os fenômenos 

históricos e sociológicos envolvendo a sociedade brasileira. O historiador Fernando Nicolazzi, 

ao conjecturar sobre o gênero ensaístico no Brasil, ressalta que “o ensaio ocorreria como 

consequência de uma situação em que estão ainda mal definidas, mesmo que em processo de 

definição, as fronteiras institucionais entre os vários campos de estudo ocupados em pesquisar 

a realidade nacional” (2011, p. 386). O ensaio ocuparia portanto o lugar fronteiriço entre as 

Ciências Sociais, em processo de definição de seus campos. Deste modo, é possível dizer que 

o ensaio ocupa lugar de significativa importância no pensamento social brasileiro, 

especialmente na historiografia sertanista, devido a centralidade da categoria sertão para a 

interpretação do Brasil, como aponta a historiadora Janaína Amado: 

Está presente desde o século XVI, nos relatos dos curiosos, cronistas e 

viajantes que visitaram o país e o descreveram. Assim como, a partir do século 

XVII, aparece nas primeiras tentativas de elaboração de uma história do Brasil 

[...] No período [...] entre 1870 e 1940, ‘sertão’ chegou a constituir categoria 

absolutamente essencial (mesmo quando rejeitada) em todas as construções 

historiográficas que tinham como tema básico a nação brasileira. Os 

historiadores reunidos em torno do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro 

e identificados com a historiografia ali produzida [...] utilizaram e refinaram 

o conceito [...] trabalharam, de diferentes formas, com a categoria ‘sertão’. A 

partir da década de [19]50, o tema não foi mais tão candente entre os 

historiadores. Permaneceu, entretanto, importante na análise de sociólogos e 

de alguns poucos antropólogos [...] Vivido como experiência histórica, 

‘sertão’ constituiu, desde cedo, por meio do pensamento social, uma categoria 

de entendimento do Brasil [...] ‘Sertão’ ocupa ainda lugar extremamente 

importante na literatura brasileira, [...] desde a poesia romântica do século 

XIX [...] passando pela prosa romântica [...] atingindo enorme importância na 

literatura realista [...] Paralelamente, ‘sertão’ tem estado presente em outras 

artes como a pintura, o teatro, o cinema e, em especial, a música e ocupado 

espaços amplos nos meios de comunicação, antigos e atuais (AMADO, 1995, 

p. 146-147). 

No estudo de literatura comparada, Multiplicando Veredas entre Guimarães Rosa e 

Oswaldo Lamartine, Daniel de Hollanda Cavalcanti Piñeiro analisa os regionalismos do 

romancista e do ensaísta. Mais precisamente quanto à “matéria” do ensaio, apresenta um 

recorrido histórico desde Michel E. de Montaigne, no século XVI, aos filósofos Georg Lukács, 

Max Bense e Theodor Adorno, no século XX. Em síntese, considera o ensaio como um método 

experimental de reflexão crítica validada pela experiência pessoal que tem a intenção de 

enunciar verdades sobre determinado conteúdo (PIÑEIRO, 2014, p. 63-65), não teria, portanto, 

uma forma engessada. Mais especificamente quanto ao universo ensaístico de Oswaldo 

Lamartine, Daniel Piñeiro sugere um “ensaio que se pretende maleável, que ‘invade fronteiras’ 

entre a linguagem científica e literária” (2014, p. 66). 
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Assim, para além de fronteiras disciplinares entre diferentes campos das Ciências Sociais, 

o ensaísmo oswaldiano se situaria na fronteira entre a arte e a ciência, um lugar de contato 

configurado entre literatura regionalista e etnografia, ou ainda, como “experiência dupla: como 

experiência da vida e como experiência da escrita” (ALBUQUERQUE JÚNIOR, 2019b, p. 15). 

Se, por um lado, Oswaldo Lamartine recorre às memórias e procura materializar o sertão na 

linguagem, no próprio vocabulário, por outro lado, ele se decide pelo caminho científico, pelo 

registro etnográfico, apesar da linguagem poética que lança mão em sua construção narrativa. 

A pujante subjetividade em sua escrita reflete o anseio etnográfico por definir um sentido de 

sertão atrelado à certa tradição e crítico da modernidade. 

Para a historiadora Denise Mattos Monteiro, a historiografia produzida no Rio Grande do 

Norte até a virada da década de 1970 para 1980, é herdeira da matriz teórica desenvolvida no 

âmbito do Instituo Histórico e Geográfico Brasileiro (IHGB), uma historiografia escrita por 

uma geração anterior à formação universitária em História, visivelmente elitista e conservadora, 

esvaziada de conflitos sociais, preocupada com uma construção identitária, e sem rigor 

metodológico (MONTEIRO, 2006, p. 52). Também o historiador Muirakytan K. de Macêdo, 

estudioso do discurso regionalista seridoense, já pontuava o lugar particular que este discurso 

produz, instituindo verdades locucionadas privilegiadamente a partir dos púlpitos do poder, de 

onde alcançam maior visibilidade, “e advinda de um pequeno número de locutores – a elite que 

domina os meios de fixar suas palavras em lápides mais perenes” (MACÊDO, 2012, p. 219). 

Estas características e valores estão estreitamente relacionadas com a produção ensaística de 

Oswaldo Lamartine de Faria referente ao sertão seridoense, uma espacialidade construída a 

partir de um discurso identitário e memorialista. O sertanista, apesar de não institucionalizado, 

escreve à sombra das instituições produtoras de conhecimentos, articulando conhecimentos 

acadêmicos e técnicos às memórias familiares, que passam a ser difundidas como uma memória 

“universalmente” compartilhada por sertanejas e sertanejos, especialmente por seridoenses. É 

inegável que sua etnografia está inserida na cultura historiográfica em questão. A seguir, 

proponho uma categorização preliminar para o conjunto da produção bibliográfica do 

sertanista. 

Oswaldo Lamartine construiu uma obra diversa, não apenas em quantidade, mas em 

qualidade. Não publicou apenas ensaios, no longo período que se manteve em atividade – 1945 

a 2006 – se dedicou também a outros formatos (antologia poética, artigos jornalísticos, 

correspondências, discursos, entrevistas, obras de referências, relatório técnico em agronomia; 

e ainda a organização, notas e prefácios de livros assinados por outros autores). Esta proposta 

de categorização da obra oswaldiana por períodos de produção, destaca as principais qualidades 
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de seus escritos. Contudo, esta categorização não deve ser entendida de forma arbitrária, como 

se o escritor tivesse se dedicado a apenas um formato durante determinado período, reforço que 

a periodização ressalta qualidades em destaques, o que não quer dizer unânimes.9 

Oswaldo Lamartine de Faria estreia publicamente no mundo das letras com um artigo 

sobre atletismo em uma revista especializada em Educação Física, um texto que posteriormente 

ele irá, de certo modo, renegar, por não ser compatível com aquilo que vem a se definir como 

estilo da produção oswaldiana, ou seja, o estreante Oswaldo Lamartine não é ainda 

propriamente um autor, um nome que individualiza um corpo singular de ideias ou 

conhecimentos (FOUCAULT, 2000, p. 44), portanto, aquele artigo se torna uma espécie de 

“corpo estranho” que não se relaciona harmoniosamente com o conjunto da obra. 

A sua produção voltada para o mundo rural inicia-se com uma série de dez artigos escritos 

entre janeiro e setembro de 1945 para a coluna “Assuntos Rurais” do periódico A República 

(Natal/RN), discutindo questões acerca do criatório (avicultura, cotonicultura, pecuária, 

‘pragas’, vocabulário). No período entre maio de 1948 e outubro de 1949 publicou na coluna 

dominical “Página dos campos”, no Diário de Natal (Natal/RN), onde abordava questões 

colocadas pelo cotidiano da produção agropecuária potiguar. Entre os meses de maio a agosto 

de 1948, outros artigos são publicados no periódico Diário de Pernambuco (Recife/PE), e um 

único artigo em 1955, no mesmo periódico. Nestes, os temas apreciados são principalmente de 

caráter social (cangaço, pobreza, e o trabalho do vaqueiro no âmbito das transformações 

modernizadoras que afetam o mundo rural em meados do século XX). Publicou também 

pequenos artigos sobre a caça sertaneja na revista Nordeste (Recife/PE, jan./mar. 1948); e 

algumas notas sobre a pescaria de açude, no Boletim do Museu Nacional de Antropologia (Rio 

de Janeiro/RJ, out./1950); além de sugestões para divulgação da literatura técnico-agronômica, 

na Revista Bando (Natal/RN, jan./1955); encerrando a década com a publicação de um índice 

geográfico de inscrições rupestres no Rio Grande do Norte, publicado em um Boletim 

bibliográfico (Mossoró/RN, abr./set., 1959). Sugiro, portanto, categorizar este período entre 

1945 e 1960 de fase periodista, quando sua produção se dá principalmente no formato de 

artigos através de colaborações e publicações em periódicos. 

Proponho categorizar como fase ensaísta o período entre os anos de 1961 a 1988, quando 

Oswaldo Lamartine publica o “grosso” de sua produção livresca. Isto não significa que cessem 

as publicações em periódicos; e ainda outras publicações do autor voltadas para objetos da 

                                                 

9 Penso esta categorização a partir do exaustivo levantamento bibliográfico realizado pelas bibliotecárias Tércia 

Marques e Margareth Menezes. Ver “Bibliografia de Oswaldo Lamartine de Faria” (SOBRAL, 2018, p. 185 – 

218). 



53 

 

cultura sertaneja são realizadas neste período em formatos diferentes do ensaio, como uma 

antologia poética recuperada da tradição oral e um vocabulário do criatório potiguar – portanto, 

uma obra de referência. Contudo, neste período, serão publicados todos os seus ensaios, 

incluindo aqueles ensaios mais afamados, marcados pelos registros etnográficos orientados 

pelos mestres seridoenses de ofícios artesanais – Pedro Ourives e seu filho Chico Lins, mestres 

do couro; Ramiro e Bonato Dantas, pescadores d’água-doce; Zé Lourenço, construtor de açude; 

e Olinto Ignácio, rastejador e vaqueiro. Nestas publicações Oswaldo Lamartine se dedicará 

principalmente ao estudo de aspectos culturais sertanejos e rurais, aprofundando algumas 

pesquisas já iniciadas anteriormente (referentes à caça e pesca), e desenvolvendo outras 

referentes à apicultura, bibliografia, conservação de alimentos, açudagem, curtume, cutelaria e 

heráldica. 

O terceiro momento seria a fase automonumentalista, concernente ao período de 1989 

a 2006, quando Oswaldo Lamartine se dedica principalmente às publicações de 

monumentalização de sua própria personagem, onde se destacam suas redes de sociabilidades 

com outros intelectuais e instituições relacionadas ao universo das letras (academias científica 

e literária, grupo de bibliófilos e imprensa). Já em 1989 o escritor envia para o jornalista e amigo 

Vicente Serejo a correspondência que recebeu (e colecionou) de Câmara Cascudo, pois o 

jornalista já havia demonstrado interesse em torná-las públicas, sob a justificativa de serem 

relevantes objetos de estudo. Apesar de inicialmente considerar que não se destinavam à 

publicação, Oswaldo Lamartine mudou de opinião e as publicou em 2005. Antes disso, outros 

dois livros de correspondências (ativas) trocadas com diversos intelectuais foram publicados 

por seus amigos – também nomes da erudição potiguar – Vingt-un Rosado e Veríssimo de Melo 

(ambas as publicações ocorrem em 1995). Também publicou um livro de entrevistas, 

organizado pela escritora e namorada, Natércia Campos (Em alpendres d’Acauã, 2001), e cedeu 

entrevista para acadêmicos da UFRN (2005), que serviria como peça principal na produção de 

um documentário audiovisual sobre sua vida e sua obra. Em 2001, Notas de carregação reuniu 

e publicou uma coletânea de artigos de temática ecológica, frutos de sua intervenção pública 

através da imprensa. Teve ainda transformado em livro o seu discurso de posse na Academia 

Norte-Rio-Grandense de Letras (O sertão de nunca mais, 2002). Por fim, organizou a 

publicação da curiosa Carta da seca (2006), que recebe o selo dos Alfarrabistas do Indez da 

Ema, grupo de bibliófilos potiguares do qual participava. 

Essa categorização é um esforço de organizar minimamente um panorama para a 

diversificada obra oswaldiana, além de servir como um primeiro apontamento sobre o lugar que 

o ensaio ocupa nela. Em 1948, alguns de seus artigos chamam a atenção de nomes como José 
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Lins do Rêgo e Gilberto Freyre. Estes artigos já “apontam” para o gênero ensaístico, no sentido 

de texto reflexivo elaborado a partir de recursos variados (de pesquisa e de escrita), apesar de 

só aprofundar seus estudos sobre os sertões e consolidar sua preferência pelo formato do ensaio 

nas décadas seguintes. A partir de 1989, aos setenta anos de idade, o sertanista passa a dedicar 

mais atenção à escrita de si que a uma etnografia sertaneja, mesmo que esta produção de si 

esteja fortemente vinculada à uma identidade sertaneja – o que não exclui manifestações de 

uma escrita de si já desde a fase periodista. O sertão do Seridó que emerge dessas experiências 

de vida e de escrita será o objeto de análise no capítulo a seguir. 
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2 UMA ETNOGRAFIA DA DOMINAÇÃO 

“A melhor obra é a avoenga 

que preservei em meu ferro. 

Ela me redime da estrovenga 

que emendei para meu berro 

[...]” 

(Poema em homenagem à Oswaldo Lamartine,  

em Livro de O, SOUSA, 2019, p. 15) 
 

Neste capítulo analiso o sertão do Seridó segundo Oswaldo Lamartine de Faria o constrói. 

Para tanto, será preciso expor, além dos recursos que opera em suas práticas de pesquisa e 

escrita, também as condições de produção, quero dizer, as relações travadas entre este e as 

instituições responsáveis por lhe dar sustento, interessadas em disseminar o seu discurso, 

pensando o sertão do Seridó oswaldiano como uma espécie de monumento, “que chama a 

atenção para que se pense em algo ou alguém que ficou no passado, em algum evento ou 

personagem que deve ser lembrado” (ALBUQUERQUE JÚNIOR, 2019b, p. 156), pensando 

esta obra como um lugar de memória, que “investe na montagem, na construção, e na instituição 

de lugares para lembrar” (ALBUQUERQUE JÚNIOR, 2019b, p. 154), entendendo estes 

“lugares” de maneira diversa, como paisagens, objetos, eventos, valores, e personagens – 

inclusive, a si mesmo. 

Em seu exercício etnográfico, há também um exercício memorialista. Esta escrita 

indefinida, que perpassa a etnografia e a memória não deixa de ser constantemente atravessada 

pela história. E será novamente ao filósofo Paul Ricoeur a quem nos remetemos para discutir 

as relações da história com a memória, referentes à problemática da representação do passado, 

a começar pelo compartilhamento, entre elas, desta “aporia da representação de uma coisa 

ausente advinda anteriormente”. Ricoeur as distingue, porém, na tensão ocasionada pelo 

“confronto entre o objetivo de verdade da história e o objetivo de [...] fidelidade da memória” 

(2007, p. 146). 

Em seu estudo fenomenológico, Ricoeur chama atenção à longa tradição filosófica que 

discute o estatuto veritativo da memória, ou seja, sua pretensão de fidelidade em relação ao 

passado. Tradição esta que, em sua abordagem cognitiva, não valoriza a memória em sua função 

de acesso ao passado, como ato de rememoração, quando a memória é tomada como uma 

“província da imaginação”, devido a má reputação desta, “situada na parte inferior da escala 

dos modos de conhecimento”, cujo a crítica deve auxiliar a distinguir as intencionalidades de 

cada uma, “a da imaginação, voltada para o fantástico, a ficção, o irreal, o possível, o utópico” 

enquanto “a [intenção] da memória [está] voltada para a realidade anterior, a anterioridade que 
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constitui a marca temporal por excelência da ‘coisa lembrada’, do ‘lembrado’ como tal” (2007, 

p. 25-26). 

Ricoeur remete ainda a uma abordagem pragmática. A memória com caráter educativo, 

como artifício de memorização, é, em si, uma ação, um exercício que comporta saberes e 

poderes, a capacidade de usos e a possibilidade de abusos, “é pelo viés do abuso que o alvo 

veritativo da memória está maciçamente ameaçado”. Esta abordagem trata de “uma memória 

artificial que explora metodicamente os recursos da operação de memorização” e que se 

distingue, portanto, “da memória natural, da rememoração, no sentido limitado de evocação de 

fatos singulares, de acontecimentos” (2007, p. 72). Trocando em miúdos, 

Com a rememoração, enfatiza-se o retorno à consciência despertada de um 

acontecimento reconhecido como tendo ocorrido antes do momento em que 

esta declara tê-lo sentido, percebido, sabido. A marca temporal do antes 

constitui, assim, o traço distintivo da recordação, sob a dupla forma da 

evocação simples e do reconhecimento que conclui o processo de recordação. 

A memorização, em contrapartida, consiste em maneiras de aprender que 

encerram saberes, habilidades, poder-fazer, de tal modo que estes sejam 

fixados, que permaneçam disponíveis para uma efetuação, marcada do ponto 

de vista fenomenológico por um sentimento de facilidade, de desembaraço, de 

espontaneidade. Esse traço constitui o correspondente pragmático do 

reconhecimento que conclui a recordação no plano epistemológico. Em 

termos negativos, trata-se de uma economia de esforços, ficando o sujeito 

dispensado de aprender novamente para efetuar uma tarefa adequada a 

circunstâncias definidas. O sentimento de facilidade representa, então, a face 

positiva dessa efetuação bem-sucedida de uma lembrança, que Bergson diria 

‘agida’ mais do que ‘representada’ (RICOEUR, 2007, p. 73). 

A facilitação proporcionada pela efetuação da memorização legitima o uso das diversas 

ars memoriae, dentre as quais pode-se considerar a historiografia. As questões ético-políticas 

aqui colocadas giram em torno da autoridade encarregada de transmitir através das gerações 

aquilo que considera as conquistas culturais de determinada sociedade (RICOEUR, 2007, p. 

75), abarcando também em seus limites as possibilidades abusivas: quem seleciona o que será 

lembrado (e esquecido)? 

Entende-se por abuso as “formas concertadas de manipulação ou de instrumentalização 

da memória, que dependem de uma crítica das ideologias” (RICOEUR, 2007, p. 83). Fala-se 

portanto, em nível prático, “de racionalidade segundo um fim” (RICOEUR, 2007, p. 93). Aqui, 

Paul Ricoeur aborda especificamente “o cruzamento entre a problemática da memória e a da 

identidade, tanto coletiva como pessoal. [...] O cerne do problema é a mobilização da memória 

a serviço da busca, da demanda, da reivindicação de identidade”, cujo sintoma se manifesta em 

dadas regiões como excesso ou insuficiência de memória (RICOEUR, 2007, p. 94, grifos do 
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autor). A longa citação abaixo expõe o raciocínio do filósofo quanto à instrumentalização da 

memória, através da narrativa, poder exercer efeitos sobre a compreensão do mundo: 

[...] percebe-se facilmente quais molas movem os diversos empreendimentos 

de manipulação da memória. É fácil vinculá-los, respectivamente, aos 

diversos níveis operatórios da ideologia. No plano mais profundo, o das 

mediações simbólicas da ação, a memória é incorporada à constituição da 

identidade por meio da função narrativa. A ideologização da memória torna-

se possível pelos recursos de variação oferecidos pelo trabalho de 

configuração narrativa. E como os personagens da narrativa são postos na 

trama simultaneamente à história narrada, a configuração narrativa contribui 

para modelar a identidade dos protagonistas da ação ao mesmo tempo que os 

contornos da própria ação. Hannah Arendt nos lembra que a narrativa diz o 

‘quem da ação’. É mais precisamente a função seletiva da narrativa que 

oferece à manipulação a oportunidade e os meios de uma estratégia engenhosa 

que consiste, de saída, numa estratégia do esquecimento tanto quanto da 

rememoração. [...] Contudo, é no nível em que a ideologia opera como 

discurso justificador do poder, da dominação, que se vêem mobilizados os 

recursos de manipulação que a narrativa oferece. A dominação, como vimos, 

não se limita à coerção física. Até o tirano precisa de um retórico, de um 

sofista, para transformar em discurso sua empreitada de sedução e 

intimidação. Assim, a narrativa imposta se torna o instrumento privilegiado 

dessa dupla operação. A própria mais-valia que a ideologia agrega à crença 

oferecida pelos governados para corresponderem à reivindicação de 

legitimação levantada pelos governantes apresenta uma textura narrativa: 

narrativas de fundação, narrativas de glória e de humilhação alimentam o 

discurso da lisonja e do medo. Torna-se assim possível vincular os abusos 

expressos da memória aos efeitos de distorção que dependem do nível 

fenomenal da ideologia. Nesse nível aparente, a memória imposta está armada 

por uma história ela mesma ‘autorizada’, a história oficial, a história aprendida 

e celebrada publicamente. De fato, uma memória exercida é, no plano 

institucional, uma memória ensinada; a memorização forçada encontra-se 

assim arrolada em benefício da rememoração das peripécias da história 

comum tidas como os acontecimentos fundadores da identidade comum. O 

fechamento da narrativa é assim posto a serviço do fechamento identitário da 

comunidade. História ensinada, história aprendida, mas também história 

celebrada. À memorização forçada somam-se as comemorações 

convencionadas. Um pacto temível se estabelece assim entre rememoração, 

memorização e comemoração (RICOEUR, 2007, p. 98). 

Este ‘pacto temível’ nos remete à tese da memória coletiva, desenvolvida pelo sociólogo 

Maurice Halbwachs, a qual sugere que ‘para se lembrar, precisa-se dos outros’, ou seja, que ao 

mobilizar uma memória, não estamos sozinhos, que lembranças reais e fictícias, internalizadas 

por influências de testemunhos diversos, são responsáveis por motivar nossas impressões 

acerca de algum fato passado (2013, p. 30). 

Do papel do testemunho dos outros na recordação da lembrança passa-se 

assim gradativamente aos papéis das lembranças que temos enquanto 

membros de um grupo; elas exigem de nós um deslocamento de ponto de vista 

do qual somos eminentemente capazes. Temos, assim, acesso a 

acontecimentos reconstruídos para nós por outros que não nós. Portanto, é por 

seu lugar num conjunto que os outros se definem. [...] De modo geral, todo 



58 

 

grupo atribui lugares. É desses que se guarda ou se forma memória 

(RICOEUR, 2007, p. 131). 

Desse modo, memória individual e memória coletiva se interpenetram, fundem-se e 

fortalecem os alicerces de formações identitárias dos diversos grupos sociais. É a partir dessa 

noção de memória coletiva desenvolvida por Maurice Halbwachs desde meados dos anos 1920 

que, posteriormente, em 1984, Pierre Nora leva a cabo, juntamente com diversos outros 

historiadores franceses, motivados em um contexto nacional (francês) de ímpeto 

comemorativo, a invenção dos lugares de memória. “Não se trata aqui, unicamente, nem mesmo 

principalmente, de lugares topográficos, mas de marcas exteriores nas quais as condutas sociais 

podem buscar apoio para suas transações cotidianas” (RICOEUR, 2007, p. 415). 

Também François Hartog levou em consideração a tríade memória, comemoração e 

patrimônio – que apontam todas elas para a identidade – em sua construção da hipótese do 

presentismo, como os sintomas que denunciam um presente dilatado, desejante de “ser seu 

próprio ponto de vista sobre si mesmo” buscando “preencher a lacuna, no limite da ruptura, que 

ele próprio não cessou de aprofundar, entre o campo da experiência e o horizonte de 

expectativa” (2014, p. 156). 

Refletindo acerca das representificações do ausente, argumentando pela não possibilidade 

de uma separação radical entre a memória e a historiografia, o historiador Fernando Catroga 

aponta de forma mais objetiva que “as características apresentadas como típicas da memória 

(seleção, finalismo, presentismo, verossimilhança, representação) encontram-se, igualmente, 

no trabalho historiográfico” (2015, p. 53, grifos do autor). Essa reflexão se dá em diálogo e 

concordância com Paul Ricoeur no que diz respeito à tese da memória como matriz de história. 

O filósofo critica a noção de memória em que se a reduz a um simples “objeto” da história, 

defendendo que ela, a memória, “continua sendo a guardiã da problemática da relação 

representativa do presente com o passado” (RICOEUR, 2007, p. 100). 

Paul Ricoeur refere-se, portanto, ao caráter principial do testemunho – 

independentemente da carência de confiabilidade que possa existir acerca deste –, é a partir dele 

que nasce o arquivo. Mais ainda, “o crédito outorgado à palavra de outrem faz do mundo social 

um mundo intersubjetivamente compartilhado”, que se afeta quando “as práticas mentirosas 

solapam as bases da confiança na linguagem” (2007, p. 175), como nos casos em que há a 

manipulação da memória. A suspeita recai sobre o testemunho no que se refere às condições de 

“má percepção, má retenção, má reconstituição” (2007, p. 173), e deve ser posto à crítica e 

confrontado entre testemunhos concorrentes e outros tipos de documentação, pois, em última 
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análise, este é ainda o melhor, e muitas vezes o único recurso, para assegurar que algo aconteceu 

(2007, p. 156). 

A experimentação escrita de Oswaldo Lamartine, fazendo usos diversos de testemunhos 

acerca do passado orientados por certa retórica identitária, permite que seu texto ora se 

assemelhe com a história, ora se assemelhe com a memória e a etnografia, realizando uma 

operação que busca aproximar um outro a um semelhante. 

 

2.1 UMA ESCRITA SEMELHANTE 

Em sua tese de doutoramento sobre os usos do discurso etnográfico no Brasil oitocentista, 

Rodrigo Turin destaca que o conceito moderno de etnografia surge no último terço do século 

XVIII, em publicações relacionadas à universidade de Göttingen, no mesmo contexto de 

disciplinarização da História, pensado como saber auxiliar desta, portanto, compartilhando em 

sua origem “uma mesma base epistemológica”, referente ao “processo de temporalização e de 

secularização que caracterizam a experiência histórica moderna”. Neste processo de 

institucionalização do saber histórico, a etnografia surge como um dos procedimentos capazes 

de dar garantias à “cientificidade do conhecimento do passado” (2009, p. 9). Contudo, a 

Etnografia se diferencia e se distancia da História, colocando-se como uma possibilidade de 

vencer as limitações do discurso histórico, ocupando-se especialmente “do ‘selvagem’, do 

‘primitivo’, e mesmo do ‘popular’, instituindo-os como objetos”, todavia, “o objetivo primeiro 

do discurso etnográfico era, justamente, trazer o outro para o mesmo, enquadrá-lo, ainda que 

por vias indiretas, num mesmo plano de inteligibilidade que é o discurso histórico” (2009, p. 

15). Sendo assim, “o discurso etnográfico não deixa de ser, em sua própria autonomia, também 

um discurso histórico” (2009, p. 17). 

Essa “posição de ‘duplo’” do discurso etnográfico, “refletindo uma imagem simétrica e 

inversa àquela sobre o qual o discurso histórico moderno se assenta” (TURIN, 2009, p. 15) – já 

afirmada por Lévi-Strauss na década de 1950, e reafirmada por Michel de Certeau –, apoia-se 

sobre quatro noções que organizam o campo científico etnológico, quais sejam: 

a oralidade (comunicação própria da sociedade selvagem ou primitiva, ou 

tradicional), a espacialidade (ou quadro sincrônico de um sistema sem 

história), a alteridade (a diferença que apresenta um corte cultural), a 

inconsciência (estatuto de fenômenos coletivos referidos a uma significação 

que lhes é estranha e que não é dada senão a um saber vindo de algures). [...] 

este quadrilátero “etnológico” [...] tem igualmente seu corolário na 

historiografia moderna, cuja construção apresenta, na mesma época, quatro 

noções opostas: a escrita, a temporalidade, a identidade e a consciência 

(CERTEAU, 1982, p. 211, grifos do autor). 
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No Brasil oitocentista, a escrita etnográfica foi de corrente uso – e abusos – tanto pelos 

letrados que atuavam no âmbito dos IHGB e do Museu Nacional, quanto por aqueles 

reconhecidos na historiografia como “geração de 1870”. A etnografia serviu ora como 

“ferramenta cognitiva a respeito da constituição da sociedade e de sua historicidade”, ora como 

“instrumento político para a delimitação das alteridades”. Desse contexto, Turin destaca como 

resultados dos estudos que fizeram uso da etnografia, o “processo de elaboração de um tempo 

histórico moderno no Brasil” (2009, p. 223) e “o trabalho de historicização das disciplinas que 

configuram o campo de estudos das chamadas Ciências Humanas” (2009, p. 224). 

Na virada do século XIX para o século XX, a Etnografia se constitui como disciplina 

científica e, na primeira metade deste, a autoridade do relato etnográfico passa por um 

estabelecimento consensual, no intuito de diferenciar o etnógrafo de seus “‘semelhantes’, os 

chamados ‘men in the spot’”, cuja “presença mais intensa” resultava em “conhecimentos mais 

detalhados sobre as culturas estudadas”. Portanto, “as abstrações antropológicas, para serem 

válidas, deveriam estar baseadas, sempre que possível, em descrições culturais intensivas feitas 

por acadêmicos qualificados”. Assim, devido “o sucesso do pesquisador de campo 

profissional”, ocorreu “uma nova fusão de teoria geral com pesquisa empírica, de análise 

cultural com descrição etnográfica” (CLIFFORD apud NICOLAZZI, 2011, p. 299). Contudo, 

essa geração de etnógrafos que marca a “passagem do gabinete para o campo”, e na qual se 

destacava Franz Boas, “um dos mestres de Gilberto Freyre”, “ainda não desenvolvera os 

requisitos metodológicos tornados normativos no século XX [...], mas mantinham a atitude 

documentária, observadora, de um cientista natural” (CLIFFORD apud NICOLAZZI, 2011, p. 

300). No contexto da formação de Freyre, “o que se colocava em primeiro plano era o papel do 

etnógrafo como observador” (NICOLAZZI, 2011, p. 301). Todavia, para Fernando Nicolazzi, 

que analisou a interpretação da formação histórica do Brasil presente em Casa-grande & 

senzala (1933) a partir das memórias e experiências de campo de seu autor, Gilberto Freyre 

“pode ser localizado já no momento que segue ao de seu mestre, o da institucionalização do 

olhar”, pois “a observação que procura desenvolver é pautada por critérios bem definidos” 

(NICOLAZZI, 2011, p. 302): 

muito além da mera descrição empírica, ela [a interpretação regrada 

cientificamente] fornece ou permite fornecer explicações sociológicas. Ou 

seja, Freyre etnógrafo se vale dos olhos para elaborar suas pesquisas e 

sustentar seus argumentos, mas, de igual maneira, se vale dos olhos dos 

viajantes que assumem, nesse caso, o lugar do pesquisador de campo [...] Mas, 

sobretudo, esses olhares em conjunto são respaldados pelos controles da 

ciência: na medida em que assume as descrições alheias para fundamentar sua 

interpretação, Freyre as credencia como produtos de uma visão autêntica e 

legítima, colocando em planos suplementares as narrativas de viagem e as 
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anotações de field-work. Ambas são igualmente válidas como fontes para sua 

escrita (NICOLAZZI, 2011, p. 304, grifos do autor). 

Já na segunda metade do século XX, período em que Oswaldo Lamartine se consolida 

como um especialista em estudos sertanistas, o debate entre história e antropologia será balizado 

pelas reflexões de Claude Lévi-Strauss, focado, principalmente, sobre a noção de estrutura 

(HARTOG, 2013, p. 187). Não cabe aos interesses desta pesquisa retomar esta discussão, pois 

nos distanciaríamos das qualidades do nosso objeto, da escrita etnográfica operada pelo 

sertanista. 

Entre 1945 e 1960, ou seja, antes de começar a publicar os seus ensaios em livros, 

Oswaldo Lamartine de Faria contribuiu com diferentes periódicos. “Naqueles ontens os 

estudantes que tinham inclinação para as letras costumavam se enodoar nas tintas das 

tipografias dos jornais” (FARIA, 2002, p. 16). Esta etapa que estamos chamando de fase 

periodista corresponde ao período após sua formação em agronomia e primeiros anos de 

residência no Rio de Janeiro/RJ como funcionário do BNB. Destaco que as publicações se dão 

em periódicos de diferentes tipologias (boletins, jornais, revistas), produzidos em Mossoró/RN, 

Natal/RN, Recife/PE e Rio de Janeiro/RJ. A grande maioria destes artigos são fruto de sua 

colaboração com periódicos de circulação diária, ou seja, os jornais, nos quais Oswaldo 

Lamartine contribuiu semanalmente, geralmente são textos curtos e objetivos, o que é, de modo 

geral, característico da escrita oswaldiana, e tratam, em grande medida, das questões que se 

apresentam aos interesses do cotidiano agropecuário, com caráter informativo acerca de 

problemas com pragas, investimentos em culturas vegetais e animais, técnicas e tecnologias de 

produção, e condições de trabalho. 

Na segunda metade da década de 1940, Oswaldo Lamartine já é um nome assíduo entre 

os círculos de sociabilidades intelectuais de Natal/RN, próximo a Luís da Câmara Cascudo 

(1898 - 1986) e outros que o estimulam intelectualmente em palestras, reuniões e encontros 

informais como os da “movimentada roda de intelectuais no Café Globo”.10 Exerce ainda a 

profissão de professor na Escola Doméstica de Natal e na Escola Prática de Agricultura, 

localizada na Fazenda Jundiaí, em Macaíba/RN. É neste período que começa a publicar com 

alguma assiduidade sobre temáticas relacionadas ao mundo rural. Entre janeiro e setembro de 

                                                 

10 MARANHÃO, Djalma. A esquina da Tavares de Lira com a Dr. Batata, centro convergente e irradiador da vida 

norte-riograndense. In: Diário de Natal, Natal/RN, 17 abr. 1949, p. 6. Comenta sobre uma das rodas de intelectuais 

que movimentam o cenário literário potiguar, e que reúne rapazes da revista Bando, “que os irreverentes, chamados 

criptocomunistas, classificam de Bando Fascista”, além de integralistas, seminaristas, existencialistas, udenistas, 

sociólogos, poetas, e folcloristas. Oswaldo Lamartine é citado como “repórter” e, no mesmo tom de pilhéria de 

toda a matéria, de “ardoroso apologista da magia negra, filho de Oxóssi”. 
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1945, publica dez artigos na coluna Assuntos Rurais, no periódico A República (Natal/RN);11 

entre maio e agosto de 1948 publica meia dúzia de artigos no Diário de Pernambuco 

(Recife/PE); e entre maio de 1948 e outubro de 1949, colabora com mais de cinquenta 

publicações na coluna Página dos Campos, no Diário de Natal (Natal/RN);12 além de outras 

publicações esporádicas em revistas que estão circulando com significativa relevância naquele 

momento, principalmente a revista Nordeste (Recife/PE) e a revista Bando (Natal/RN), 

reunindo colaborações de nomes que passam a ganhar cada vez mais projeção, posteriormente 

vistos como deflagradores do “regionalismo literário da geração de 1945”.13 Muito 

provavelmente são estas publicações na revista Nordeste, nas duas edições do primeiro semestre 

de 1948, e as colaborações no Diário de Pernambuco, que arrancam de Gilberto Freyre a 

indicação do nome de Oswaldo Lamartine como um dos importantes autores para a 

sistematização do folclore, por sua atenção à “sociologia genética, preocupada com as origens 

de grupos sociais e dos estudos do folclore”.14 

É interessante ler nesses artigos, principalmente aqueles anteriores a 1950, recorrentes 

passagens em que Oswaldo Lamartine se refere ao sertanejo como “Jeca” ou “Jeca Tatu”,15 em 

referência à personagem do homem do campo, o caipira paulista criado por Monteiro Lobato 

(1882 - 1948). Esta operação personifica o sertanejo através de um arquétipo ou estereótipo, 

uma personagem pré-moldada, sem vida própria, sem a individualidade das personagens 

                                                 

11 As referências dos artigos constam na “Bibliografia de Oswaldo Lamartine de Faria”, ver (SOBRAL, 2018, p. 

192-193). As edições de A República referentes a este período não encontram-se digitalizadas, o acervo físico está 

alocado no Arquivo Público Estadual do Rio Grande do Norte, temporariamente indisponível ao acesso público. 

“O jornal A República foi fundado em 1889 para ser o órgão divulgador das ideias republicanas. Posteriormente, 

foi transformado em jornal oficial do governo estadual, defendendo o grupo político que estava no poder. No pós-

30, passou a ser Imprensa Oficial do Rio Grande do Norte (IORN), depois foi elevado a Departamento Estadual 

de Imprensa e Propaganda (DEIP). Em 1945, circulava como jornal diário; em 1947, voltou a ser diário oficial. O 

jornal passou por várias interrupções na sua circulação” (LIMA, 2017, p. 56). 
12 Até o momento este conjunto de publicações no Diário de Natal havia passado desapercebido por todos os 

estudos que tomaram Oswaldo Lamartine de Faria como objeto, inclusive os meus. Isso se deve, provavelmente, 

a um problema com o buscador do sítio da Hemeroteca Digital Brasileira (HDB). Apesar do total desconhecimento 

dos artigos desta coluna nos estudos sobre Oswaldo Lamartine de Faria, a coletânea Notas de carregação (FARIA, 

2001, p 51-53) traz um artigo jornalísticos que data de 05 de outubro de 1947, originalmente publicado no Diário 

de Natal. Também é possível encontrar em um livro de Câmara Cascudo (2015, p. 62), menção a “Estranhos 

devotos”, artigo de Oswaldo Lamartine publicado naquele mesmo jornal na data de 24 de agosto de 1947, o que 

indica que o agrônomo já vinha colaborando com o periódico anteriormente, mesmo que fosse esporadicamente. 

A HDB não possui acervos digitalizados do Diário de Natal anterior a 1948. “O Diário foi fundado em setembro 

de 1939 com o objetivo de divulgar as notícias da guerra. Os seus proprietários venderam o registro do jornal, no 

mês de abril de 1942, ao então diretor de A República. Em fins de 1944, o jornal foi vendido à rede dos Diários 

Associados e em 1947 passou a ser intitulado Diário de Natal” (LIMA, 2017, p. 56). 
13 ROCHA, Tadeu. Expansão regional do movimento literário de 47 (I). In: Diário de Pernambuco, Recife/PE, 07 

jan. 1979, p. 7. 
14 FREYRE, Gilberto. A propósito do folclore. In: O Cruzeiro, Rio de Janeiro/RJ, 9 out. 1948, p. 10. 
15 Diário de Natal, Natal/RN, 23 maio 1948, p. 7; 22 ago. 1948, p. 6; 14 nov. 1948, p. 10; 20 fev. 1949, p. 2; 14 

ago. 1949, p. 2. 
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encontradas em seus ensaios posteriores. É até mesmo possível ler o colunista comentar sobre 

“o âmago do nosso hinterland”,16 utilizando o vocábulo estrangeiro para se referir ao sertão, 

termos estes que não serão encontrados em seus ensaios, termos que vão sumindo de sua escrita 

à medida que vai definindo seu estilo com uma linguagem mais próxima à oralidade em um 

vocabulário “típico” do criatório norte-rio-grandense. 

Dentre as publicações deste período, destacarei aqui algumas realizadas no Diário de 

Pernambuco (Recife/PE), jornal de maior alcance dentre aqueles em que colaborou, foi “o 

principal veículo de disseminação das reivindicações dos Estados do Norte” e um “divulgador 

das formulações em defesa de um novo recorte regional: o Nordeste” (ALBUQUERQUE 

JÚNIOR, 2011, p. 85). Na apresentação que o periódico faz de seu colaborador, não deixa de 

se remeter à genealogia política a qual Oswaldo Lamartine pertence – “filho do ex-governador 

Juvenal Lamartine e neto de José Bezerra [sic], tradicional chefe político da zona do Seridó 

(RN)” –, antes de tomá-lo como “um dos nomes mais destacados da nova geração de escritores 

no Rio Grande do Norte, com tendências de sociólogo manifestadas no bom gosto com que 

vem pesquisando certos aspectos e hábitos de seu povo”, discípulo de Câmara Cascudo, com 

interesses no campo do folclore, e com a atenção voltada para questões etnológicas e sociais.17 

Esta espécie de carta de apresentação é importante para impulsionar o nome de um jovem 

escritor, vindo da elite potiguar, com o apoio de nomes consolidados no universo letrado, como 

aponta o jornalista Gustavo Sobral: 

A presença de Oswaldo no Diário de Pernambuco começa no ano de 1948. 

Embora seja curta, verificam-se poucos artigos, foi definitiva para a 

consolidação de Oswaldo como pesquisador e intelectual no meio da 

intelligentsia de seu tempo. Oswaldo recebeu respaldo dos seus pares e o 

incentivo para a continuação de suas pesquisas. Embora Cascudo seja 

considerado por ele o grande incentivador e mentor, há um círculo de 

intelectuais que, de uma forma ou outra, apoiaram Oswaldo. Mauro Mota 

abriu as portas do Diário de Pernambuco a Oswaldo alçando-o ao plano 

regional e Gilberto Freyre fixou Oswaldo no plano nacional, ao mencioná-lo 

como promessa nos estudos acerca do sertão (SOBRAL, 2018, p. 36-37). 

Seu primeiro artigo, “Notas sobre a pobreza”,18 anuncia o intento de estudar “as condições 

de vida do homem do Seridó, quase todo ele, típico homem de classe média e camponesa”. 

Aqui, toma como objeto de discussão as implicações da seca de 1877 na vida do seridoense. O 

artigo inicia com uma versão da canção “Meus possuídos”, em que o eu lírico canta a perda de 

                                                 

16 LAMARTINE, Oswaldo. Problemas agrários do Rio Grande do Norte (VII). In: Diário de Natal, Natal/RN, 18 

jul. 1948, p. 6; grifo meu. 
17 Novo colaborador. In: Diário de Pernambuco, Recife/PE, 16 maio 1948, p. 6.; Novo colaborador. In: Diário de 

Pernambuco, Recife/PE, 30 maio 1948, p. 20.; Galeria. In: Diário de Pernambuco, Recife/PE, 27 jun. 1948, p. 6. 
18 LAMARTINE, Oswaldo. Notas sobre a pobreza. In: Diário de Pernambuco, Recife/PE, 16 maio 1948, p.15, 19. 
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suas posses – uma versão que o autor considera “primitiva, pela linguagem tipicamente 

característica”, que teria ouvido em Acary (RN), em 1938, “cantada na voz preguiçosa de um 

sertanejo seridoense”. Esta canção faz referência direta ao ano de “setenta e sete”. No mais, a 

canção é utilizada para ilustrar a “hecatombe de desgraças” que a famigerada “seca dos dois 

sete” provocou (LAMARTINE, 1948, p. 15). 

Durval Muniz de Albuquerque Júnior explica que é a partir de 1877 que se passa a 

articular um conjunto de discursos (parlamentar, técnico, literário) em torno do fenômeno da 

seca para representar a região hoje conhecida como Nordeste. Aquela seca, especialmente, 

ganha significativa importância por, ao coincidir com uma grave crise econômica, “com o 

declínio dos preços das exportações do açúcar e do algodão e a evasão da mão-de-obra escrava 

para as províncias do Sul” (2008, p. 231), atingir duramente as elites rurais do então Norte do 

país, levando à falência parte dessa elite, notadamente os médios proprietários. Também 

concorre para a amplificação de sua visibilidade a cobertura jornalística e fotográfica da 

imprensa, tornando-a um problema de repercussão nacional e mobilizando a opinião pública 

através de uma campanha “que explora as imagens de miséria, de desespero, morte e dor que 

estavam ocorrendo nessa área, durante essa estiagem” (2008, p. 240). 

A seca teria afetado o rebanho e consequentemente o abastecimento da região seridoense, 

naquele período, dependente dos gêneros de primeira necessidade “vindos das praças do 

litoral”, provocando a migração em grande levas para as regiões do Agreste e Litoral. O escritor 

recorre às memórias de familiares sobre episódios fora do comum e negócios desproporcionais 

que indicam a situação de vulnerabilidade provocada pela seca: 

Contou-me meu pai que, tendo seu tio Manoel Gago (fazenda Carnaúba – 

município de Serra Negra, Rio Grande do Norte) baleado um urubu rei, o 

retirante Manoel Garapú pediu pra comer. Meu avô, o velho Silvino Bezerra 

(Acary) comprou no pátio de sua fazenda, Ingá, um boi manso estropiado por 

6$000 réis (LAMARTINE, 1948, p. 19). 

De modo geral, o artigo aponta para o modo de pesquisa e escrita a partir de “notas” que 

vão sendo tomadas à medida que vai enfrentando suas leituras de ficção e não-ficção sobre um 

determinado tema, e que são organizadas em um texto construído pelo cruzamento destas notas 

com as memórias convocadas e os testemunhos do próprio escritor que abarquem episódios 

referentes àquela temática. O argumento do artigo é de que a situação de pobreza no sertão do 

Seridó é resultante das “experiências negativas de invernos”, ou seja, causada por condições 

climáticas, naturais – ignorando assim as questões econômicas e sociais diretamente 

relacionadas ao monopólio da propriedade da terra. Contudo, estas mesmas experiências 

provocarão o cuidado do sertanejo com medidas de armazenamento de alimentos e o plantio de 
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culturas de vazantes (plantações nos leitos secos dos rios). Estas conclusões indicam ainda o 

interesse de Oswaldo Lamartine em pesquisar sobre os modos de conservação de alimentos no 

sertão do Seridó, tese apresentada ainda em 1948, em um “Congresso de Química”,19 em 

Recife/PE, e posteriormente – 1965 – publicada em livro pelo Instituto Joaquim Nabuco de 

Pesquisas Sociais (IJNPS), apontando para a proliferação de questões resultantes de seus 

estudos. 

O pequeno ensaio “Cangaço e coiteiros”, foi originalmente publicado em duas partes 

naquele jornal,20 e posteriormente em uma versão da editora de seu amigo Vingt-un Rosado, a 

Coleção Mossoroense (FARIA, 1995), contendo apenas a parte (I) da primeira versão.21 Este 

ensaio renderá elogios de José Lins do Rêgo que, em 1948, quando lê ambas as partes do artigo, 

está trabalhando em seu romance que tem a mesma temática, Cangaceiros (1953): “[...] muito 

teria que aprender com o jovem ensaísta rio-grandense do norte [...] O último artigo de 

Lamartine é uma magnífica observação sobre o progresso que, no Nordeste, sofreu o 

cangaço.”22 

Neste texto, Oswaldo Lamartine discute as relações entre cangaceiros e os chamados 

coiteiros, que são os fazendeiros, grandes proprietários com influência política que dão asilo ou 

proteção a fugitivos – uma vez que em suas terras a justiça “não penetra, encurta a vista ou se 

dobra” – em troca de serviços, legais e ilegais. A tese apresentada é a de que o cangaço resulta 

de uma “forma deturpada de individualismo” construída no “alto sertão”, onde os constantes 

“dramas, lutas e sacrifícios” do sertanejo, isolado, abandonado pelo Estado, vivendo em 

condições de miséria material e moral, são motivados a “revidar afrontas [...] seduzidos para o 

heroísmo bronco e selvagem dos injustiçados”. Enquanto que o coiteiro seria um tipo de sujeito 

histórico resultante da sociedade patriarcal, da “tradição em proteger seus agregados. O escravo 

e depois o vaqueiro, o morador, o rendeiro, o parente e o eleitor, são filamentos nervosos do 

seu patrão”. A parte (I) deste texto é constantemente intercalada por versos de cordéis que 

ilustram o imaginário das façanhas desses heróis broncos e selvagens. O autor elenca duas 

situações típicas em que cangaceiros são convocados por coiteiros para tomarem parte em seus 

conflitos, são aquelas referentes às disputas de terras entre famílias vizinhas e aquelas referentes 

às disputas entre lideranças políticas, citando exemplos ocorridos já no século XX, ainda no 

período da Primeira República. Entre esses exemplos, uma situação ocorrida no Seridó, em que 

                                                 

19 Galeria. In: Diário de Pernambuco, Recife/PE, 27 jun. 1948, p. 6. 
20 Diário de Pernambuco: Suplemento literário, Recife/PE, 27 jun. 1948, p. 6.; 29 ago. 1948, p. 15 e 18. 
21 Esta versão traz ainda, ao final do ensaio, a inscrição “Política e Letras, Rio de Janeiro, 18/08/1978” (FARIA, 

1995, p. 5), indicando uma outra edição “intermediária”, a qual desconhecemos. 
22 RÊGO, José Lins do. Sobre o cangaço. In: O Jornal, Rio de Janeiro/RJ, 07 out. 1948, p. 8. 
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o cangaceiro de renome, Antônio Silvino, “era chamado pelo político de São Miguel de 

Jucurutu e o juiz de Direito de Acary (ambos no Rio Grande do Norte), – Dr. Vicente Veras e 

Vicente Dutra – num entendimento para fins eleitorais!” Este primeiro ato encerra-se com a 

afirmação de que o cangaço teria sido desarticulado “por dois elementos da civilização: o 

caminhão e o telégrafo”.23 

A parte (II) será publicada apenas dois meses depois, dando indício dos ritmos de 

pesquisa, escrita e publicação em meados do século XX, mesmo em um veículo mais dinâmico 

como um periódico diário. Inicia de onde a anterior encerrou. Os bandos de cangaceiros 

desagregados vão sendo absorvidos na sociedade, ocupando o lugar de “capanga, cabra”. 

Oswaldo Lamartine aponta para a descaracterização estética e simbólica que o cangaceiro sofre 

ao se tornar cabra, por despir-se de sua indumentária, mudar de armamentos e modus operandi. 

O cabra vive à paisana, “à sombra da casa-grande”, trabalhando na lavoura até receber uma 

demanda do fazendeiro que lhe dá abrigo e proteção. Em vez dos pesados rifles e longos facões 

que os cangaceiros carregavam consigo, o cabra faz uso do revólver e da discreta peixeira. Seus 

métodos também já não são aquelas demonstrações de bravuras selvagens do confronto aberto 

e da luta corporal, agora somente “cantadas pelos poetas populares em romances-de-feira”, 

passando a praticar seus crimes em emboscadas, onde o caminhão e o telégrafo se tornam 

instrumentos auxiliares na comunicação com o mandante e no deslocamento para o serviço e a 

fuga. Desse modo, o banditismo perde o heroísmo bronco e selvagem do cangaceiro, 

descambando para o “assassínio frio e covarde” dos capangas.24 

A única fonte indicada nesta parte (II) aparece em uma nota ao fim do texto onde Oswaldo 

Lamartine relembra o episódio no Seridó, citado na parte (I), oferecendo uma outra versão a 

partir de um testemunho de seu próprio pai, Juvenal Lamartine, contemporâneo do 

acontecimento: 

Em viagem à Recife, onde anualmente se abasteciam de mercadorias, 

Gorgônio Ambrósio da Nóbrega, Manoel Osório de Barros, e José Inácio 

Camboim (comerciantes em Caicó/RN), encontraram Antônio Silvino. 

Cotizaram-se para gratificá-lo e, Gorgônio Ambrósio da Nóbrega ofereceu-

lhe seus préstimos no Rio Grande do Norte. Tempos depois, Antônio Silvino 

vem ao Seridó, com 14 cabras, guiados pelo negro Azulão, invadindo a 

propriedade “Pedreiras” (município de Caicó). Organiza-se a resistência com 

apoio de Gorgônio Ambrósio da Nóbrega, dono da referida fazenda, perdendo 

Antônio Silvino 4 homens, ameaçando vingança na pessoa de Gorgônio ou 

destruição de seus bens. À pedido de Gorgônio Ambrósio da Nóbrega, seu 

                                                 

23 LAMARTINE, Oswaldo. Cangaço e coiteiros (I). In: Diário de Pernambuco: Suplemento literário, Recife/PE, 

27 jun. 1948. p. 6. 
24 LAMARTINE, Oswaldo. Cangaço e coiteiros (II). In: Diário de Pernambuco: Suplemento literário. Recife/PE, 

29 ago. 1948, p. 15, 18. 
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cunhado, dr. Vicente Veras, promove um encontro entre as partes, na 

residência de Vicente Dutra (São Miguel de Jucurutu) onde se realiza um 

almoço de confraternização e suborno ao cangaceiro. Vicente Dutra interpela: 

“- Quem garante o acordo?” Batendo com o coice do rifle no chão, afirma o 

cangaceiro: “- Quem responde é este rifle...” (LAMARTINE, 1948, p. 18). 

Ao fim do testemunho a expressão em latim: “Ubi veritas?”, pondo em dúvida a versão 

que lhe fora confiada pela memória do pai. De qualquer modo, a conclusão do autor é a de que 

“essa forma asquerosa que se esparge por todo o Nordeste, dificilmente será banida pois tem a 

sua sementeira na própria organização social do povo” (LAMARTINE, 1948, p. 18). 

Além desta publicação diferir dos artigos semanais que Oswaldo Lamartine costumava 

publicar nos diários de imprensa natalenses no mesmo período, e apesar de ser um texto curto, 

mesmo se consideradas as duas partes, nele o autor ensaia uma reflexão acerca de determinados 

sujeitos históricos sertanejos, pensando sobre as condições sociais de sua emergência, as 

transformações sofridas ao longo do tempo, e as expectativas futuras. Fala, de modo geral, do 

“alto sertão nordestino”, mobilizando episódios ocorridos em Canudos (BA), no Cariri 

cearense, em Princeza (PB), e no Seridó potiguar. Logo, o Seridó é apenas uma, dentre outras 

espacialidades sertanejas, a servir de palco para a discussão de seu objeto de reflexão. 

Sete anos após esta publicação, chama a nossa atenção um outro artigo publicado no 

diário pernambucano, trata-se de uma publicação isolada, quero dizer, em 1955, Oswaldo 

Lamartine já não está colaborando periodicamente com qualquer jornal. O texto é escrito em 

um contexto em que a modernização do país está em aceleração, há crescimento industrial, 

maior conexão entre os grandes centros e as regiões interioranas através das estradas de 

rodagem, a crescente urbanização do país e o intenso fluxo de migrantes pelo território nacional 

contribuem para alterar o perfil da sociedade brasileira e seus padrões de vida e consumo. 

Desde Fortaleza/CE, onde está vivendo e trabalhando (no BNB), manifesta a preocupação 

com as transformações que a vida rural está passando devido a mudança dos proprietários para 

as cidades, a fragmentação das propriedades rurais em decorrência da partilha de terra entre 

herdeiros, a introdução de gado mestiçado e de alto custo, o abandono das vestes de couro do 

vaqueiro, fatores listados como responsáveis para a descaracterização do modus vivendi 

sertanejo. Contudo, a maior preocupação do então bancário, que motiva a publicação sob a 

justificativa – de natureza folclórica – da defesa da tradição, é a adoção do trabalho assalariado 

do vaqueiro em detrimento das relações de trabalho cujo pagamento se dá por produtos, ou 

permissão para uso de parte da terra, ou simplesmente pelo teto onde morar, ou seja, a parceria, 

o arrendamento, o morador de condição, todas aquelas formas de pagamento que mantém o 
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trabalhador preso à terra e ao proprietário. “Por onde passa o boi passa o vaqueiro”25 apresenta 

uma proposta que intenta conciliar modernização e tradição da relação de trabalho no campo: 

Concordamos pela impossibilidade de manter o sistema de sorte nas fazendas 

de gado de raça [...] Mas não podemos concordar com o pecado de despir do 

vaqueiro toda a sua tradição para transformá-lo em operário de macacão, 

assinatura no livro de ponto [...] Existe uma fórmula conciliatória [...] É o 

pagamento tendo por base a parição do rebanho. O patrão fornece a casa, 

roçado e vazantes (sem cobrar parceria), animais, arreios e indeniza a base de 

‘x’ por bezerro nascido, no ato da ferra (duas ferras anuais). [...] É mais que 

uma simples sugestão, é um grito em favor de um tipo social que temos o 

dever de preservar sem descaracterizá-lo. E quem cortou o umbigo e 

endureceu o cangote no sertão sabe muito bem que um vaqueiro não se 

improvisa. É um trabalhador especializado, com mentalidade própria da sua 

função, transmitida de pai pra filho e temperada no trabalho que principia de 

menino, botando os bezerros para apojar e lavando os cavalos nas mangas dos 

açudes – para esbarrar na velhice, quando a vista encurta, impossibilitando-o 

de correr no mato e limitando suas atividades aos tratos do curral. É a força 

do sangue e do meio, sintetizadas no adágio sertanejo: ‘o homem é pro que 

nasceu e pro que foi criado...’ O que defendemos não é o salário, mas toda a 

tradição do vaqueiro nordestino (FARIA, 1955, p. 2). 

Talvez este seja um dos exemplos mais explícitos, na obra de Oswaldo Lamartine, de que 

sob o discurso da tradição esconde-se uma estratégia de exploração e de manutenção de poder. 

Não se trata apenas de um sentimento nostálgico e despretensioso sobre o passado, é, de fato, 

‘um grito em favor de um tipo social’, um berro pela avoenga, trata-se efetivamente de um 

plano para manter o controle sobre as vidas dos infames sertanejos sob o controle de uma 

estrutura patriarcal, “centro dos pequenos mundos para as famílias dos moradores e vaqueiros 

– onde o destino do homem tinha o limite geográfico dos proprietários” (FARIA, 2014, p. 17). 

Este artigo manifesta explicitamente os receios de ruptura da continuidade com o passado 

que se tornarão recorrentes nos ensaios oswaldianos e que são, seguramente, uma das 

motivações de seu projeto literário. Já é possível identificar aqui alguns outros aspectos que se 

tornarão característicos em seus ensaios, como a construção dos sertões como espaço rural com 

reivindicações por uma tradição pecuarista, o uso de versos e adagiário, e a linguagem próxima 

da oralidade. O que não é corrente nos ensaios mas aparece especialmente nesses artigos 

publicados no Diário de Pernambuco, é a ênfase na discussão de problemáticas eminentemente 

sociais, não à toa é apresentado pelo periódico como escritor com tendências sociológicas. 

Como se vê, apesar de “Por onde passa o boi passa o vaqueiro” camuflar-se sob uma abordagem 

que folcloriza um tipo social – o vaqueiro –, a preocupação do colunista é discutir relações de 

trabalho. Assim como no primeiro artigo comentado, a seca, apesar de ainda ser tratada como 

                                                 

25 LAMARTINE, Oswaldo. Por onde passa o boi passa o vaqueiro. In: Diário de Pernambuco: 2ª secção. 

Recife/PE, 11 set. 1955. p. 1 - 2. 
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fenômeno de causalidade meramente natural, é abordada em suas implicações econômicas. 

Enquanto “Cangaço e coiteiros”, sem deixar de abordar objetos da cultura material, como 

indumentárias e apetrechos, se volta sobre os aspectos sociais que na sociedade patriarcal 

favorece o banditismo. O fato é que, em sua produção ensaística, maiormente conhecida e 

responsável pela consolidação do nome de Oswaldo Lamartine de Faria como erudito sertanista, 

a ênfase recai sobre uma certa “abordagem culturalista”. 

O saber etnológico ainda não aparece aqui como uma descrição minuciosa dos modos de 

fazer, como exposição do método de um artífice, como discurso de um saber-fazer característico 

à etnologização das artes. É possível destacar também que nesta fase periodista de sua escrita, 

o Seridó ainda não é o recorte espacial privilegiado por sua atenção, apesar de não se fazer 

completamente indizível.  

De todo modo, Oswaldo Lamartine já praticava anotações etnográficas, em campo, desde, 

pelo menos, 1944, quando vai morar na zona rural do município de São Paulo do Potengi/RN, 

na região Agreste do estado,26 para auxiliar o pai a montar e gerir a Fazenda Lagoa Nova, uma 

propriedade de 10.000 hectares situada a aproximadamente 100km de distância da capital 

litorânea, à qual se deslocará com frequência, pois firmará compromissos profissionais e 

importantes vínculos amistosos. É nesta oportunidade de gestão na Fz. Lagoa Nova que trava 

contato com aqueles seridoenses mestres de ofícios artesanais, trazidos por Juvenal Lamartine 

para trabalhar na fazenda, e com os velhos sertanejos que visitam o seu pai e compartilham suas 

memórias em conversas de alpendre e que figurarão nos escritos oswaldianos. 

Como vimos, é possível notar já em alguns artigos da fase periodista da escrita 

oswaldiana, o entrecruzamento entre os discursos etnográfico e histórico, que reflete aquele 

secular objetivo da História de ‘traçar a genealogia dos povos’ (TURIN, 2009, p. 9), o qual a 

Etnografia vinha auxiliar, e que Gilberto Freyre chamará de ‘sociologia genética’. Todavia, 

para a nossa análise, sobre essa relação entre história e etnografia, importa ressaltar a tese 

presente em O morto vestido para um ato inaugural (ALBUQUERQUE JÚNIOR, 2013b), que 

diz respeito ao fato de que o discurso etnográfico motivado pelo registro de uma cultura 

enunciada como encontrando-se em vias de desaparecimento, não apenas valoriza aquilo que 

está produzindo, mas ajuda a matar aquilo que deseja salvar, enquanto o trabalho historiográfico 

já lida com o morto. A seguir, passaremos à análise dos ensaios oswaldianos nos quais se 

experimenta a invenção de um sertão do Seridó. 

 

                                                 

26 O Agreste potiguar é uma mesorregião situada entre o Litoral e o Seridó norte-rio-grandense. 
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2.2 FASE ENSAÍSTA 

O emprego no BNB renderá estabilidade financeira a Oswaldo Lamartine, que trabalhará 

na instituição por aproximadamente vinte e cinco anos, até a sua aposentadoria, em 1979. 

Mesmo aposentado, o escritor manterá residência no Rio de Janeiro/RJ até a morte de sua 

segunda esposa, a atriz de teatro e cinema Ludy Veloso (1924 - 1996), acontecimento que 

encorajará seu retorno ao Rio Grande do Norte na segunda metade dos anos 1990, aos 77 anos 

de idade. 

Os poucos mais de quarenta anos de residência na capital carioca proporcionarão uma 

série de oportunidades ao escritor. Basicamente, pode-se dizer que o sertanista só se afirma no 

Rio. Até 1955, Oswaldo Lamartine era um escritor de artigos periódicos sobre o mundo rural, 

não necessariamente sertanejo, respondendo na maior parte destas publicações às demandas 

cotidianas, e apenas casualmente publicando algum artigo de temática, digamos, mais 

espontânea. Somente quando fixa residência no Rio de Janeiro/RJ é que consegue passar à 

publicação de seus livros de ensaios e obras de referências, principalmente a partir dos anos 

1960 – afinal, este é o centro editorial da produção literária no país (HALLEWELL, 2017, p. 

669). Nesta cidade também terá a possibilidade de consultar sebos, livrarias e bibliotecas à 

procura de bibliografias que deem suporte às suas pesquisas, para assim construir os ensaios 

sobre os registros etnográficos que havia realizado na Fz. Lagoa Nova, em São Paulo do 

Potengi/RN, durante a década de 1940. 

Como funcionário do BNB e responsável pelas publicações da instituição, terá acesso não 

só aos boletins informativos e relatórios acerca das diversas culturas e indústrias econômicas 

produzidas em toda a região Nordeste, como a diversos canais de publicação. Atuará ainda 

como interlocutor no Rio de Janeiro/RJ de interesses de autores e instituições potiguares 

relacionadas à produção cultural e literária, permitindo estabelecer laços com editores e 

responsáveis por seções editoriais nas agências públicas e privadas. 

É no período entre 1961 e 1988 que Oswaldo Lamartine publica todos os seus ensaios, e 

ainda outros trabalhos de menor repercussão, quase tudo referente aos sertões ou ao ambiente 

rural, exceto, talvez, Pseudônimos e iniciais potiguares, um pequeno índice com pouco mais 

de vinte páginas, publicado pela Coleção Mossoroense, realizado em parceria com Raimundo 

Nonato [da Silva]. O título é explicativo por si só, e segundo os autores justifica-se por servir 

de apoio “às bibliotecárias e pesquisadores”, para “desenterrar conterrâneos e seus escritos 

velhos do esquecimento”, mas que também serviria para ajudar a “entender a história das 

opiniões e das lutas políticas, da liberdade de pensar e de escrever nesse ou naquele lugar e 

tempo” (SILVA, FARIA, 1985, s/n). Assim, em ordem alfabética, são relacionados e 
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identificados os autores por trás de pseudônimos e assinaturas grafadas por iniciais em 

diferentes periódicos com circulação no Rio Grande do Norte, em período aproximado entre 

meados do século XIX e meados do século XX. Trata-se, portanto, de uma obra de referência, 

um produto bibliográfico elaborado para servir, principalmente, como instrumento de pesquisa 

em uma época com técnicas e tecnologias de pesquisas diferentes das atuais. 

Esta não foi a única obra de referência na qual Oswaldo Lamartine trabalhou na 

elaboração. A primeira delas se deu em parceria com o também agrônomo, filho e neto de 

fazendeiros, Guilherme de Azevedo (1925 - 1985). Trata-se do Vocabulário do criatório norte-

rio-grandense, publicado em 1966 pelo Serviço de Informação Agrícola (SIA) do Ministério 

da Agricultura. Este glossário foi revisto e ampliado por Oswaldo Lamartine para a sua segunda 

edição, publicada em 1997 pelas Fundação José Augusto (FJA) e Fundação Vingt-un Rosado 

(FVR)/Col. Mossoroense. Em 2017 o Sebo Vermelho lançou uma edição fac-símile da edição 

ampliada.27 

Um outro título publicado nesta fase que estamos chamando ensaísta e que merece ser 

lembrado, é a coletânea de poemas de caráter burlesco correntes na tradição oral norte-rio-

grandense e que Oswaldo Lamartine se preocupou em registrar em uma publicação especial, 

realizada com recursos próprios, em edição limitada e numerada, a ser distribuída pelo próprio 

organizador para colecionadores e bibliófilos, ou seja, Uns fesceninos (1970) foi pensado não 

só com uma aspiração folclórica, mas também bibliófila. Em 2008, após a morte do sertanista, 

Carlos Newton Júnior organiza uma reedição deste título adicionando um prefácio, um poema 

de Virgílio Maia, e outros dois textos dedicados a Oswaldo Lamartine de Faria, escritos por 

Rachel de Queiroz e Ariano Suassuna. 

Além destes títulos aqui comentados, Oswaldo Lamartine publicou uns poucos artigos e 

textos auxiliares (apresentações, notas de rodapé, orelhas de livro) em obras de outros autores. 

No mais, o período entre 1961 e 1988 é compreendido pela publicação dos ensaios que o 

consolidarão como uma referência acerca dos sertões nordestinos, especialmente do sertão do 

Seridó, é a eles que nos dedicaremos a analisar a partir de agora. 

 

                                                 

27 Outra obra de referência, a qual não conseguimos acesso, foi publicada no período que chamaremos de 

automonumentalista, trata-se de um índice bibliográfico contendo relação de Alguns escriptos da agricultura no 

Império do Brasil (1998), também publicado pelas FJA, FVR/Col. Mossoroense. 
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2.2.1 O Seridó oswaldiano 

2.2.1.1 Condições de produção 

Residindo há alguns anos no Rio de Janeiro/RJ, Oswaldo Lamartine é incumbido por seu 

amigo potiguar, Hélio Galvão (1916 - 1981), de fazer a revisão final e acompanhar a impressão 

de seu livro O mutirão no Nordeste (1959), a ser publicado como o 15º título da coleção 

Documentário da Vida Rural, neste momento dirigida por Xavier Placer, e realizada pelo 

Serviço de Informação Agrícola (SIA), do Ministério da Agricultura. A esta altura, o 

“Documentário...” já havia publicado dois livros de um outro norte-rio-grandense, Tradições 

populares da pecuária nordestina (1955) e Jangadeiros (1957), de Luís da Câmara Cascudo. 

Era, portanto, sem sombra de dúvidas, um projeto conhecido e apreciado por Oswaldo 

Lamartine. Esta coleção  

Destina-se ao levantamento de documentário da vida brasileira, abrangendo 

não somente aspectos gerais de estabelecimentos agropecuários (engenhos, 

fazendas, garimpos, estâncias, sítios, etc.), como, também, aspectos peculiares 

de atividades do meio rural (feiras, meios de transporte, habitações, trabalho 

etc.) destacando-se ainda, as manifestações folclóricas ligadas aos respectivos 

ambientes, tais como danças, festas, cantos de trabalho, etc. (FARIA, 2014, 

orelha). 

Ao cumprir no centro gráfico de impressão com a tarefa que lhe havia sido designada 

pelo amigo escritor, Oswaldo Lamartine teve a oportunidade de travar contato e estreitar laços 

tanto com o diretor da coleção, quanto com um importante ilustrador: Percy Lau. Seu trabalho 

se tornou notável por participar do processo que procura rostificar as regiões brasileiras que se 

constituíam, pelo menos desde a década de 1930, como projeto “estado novista” de integração 

nacional. 

O mapa do Brasil, dividido em cinco regiões – Norte, Nordeste, Leste, Sul e 

Centro-Oeste –, devia ser enriquecido por imagens que a ele se ligassem de 

maneira muito clara, fazendo-o ganhar vida e despertar orgulho. Para tanto, o 

IBGE contratou dois artistas, Percy Lau e Barbosa Leite, encarregando-os de 

ilustrar a seção sobre tipos e aspectos característicos do Brasil, presente em 

um dos periódicos que publicava: a Revista Brasileira de Geografia. Os 

belíssimos desenhos então criados, quer dos tipos regionais – como o 

seringueiro, a baiana, o vaqueiro do Nordeste e dos pampas, o jangadeiro etc. 

–, quer das atividades econômicas e da flora de cada região, vão povoar mapas 

e livros escolares por décadas, incorporando-se à memória visual de ampla 

parcela do povo brasileiro. Pensar o Brasil tornou-se, desde então, visualizar 

essas regiões que se sobrepunham aos estados e os preenchiam de significados 

físicos e humanos (GOMES, 2013, p. 69). 

Possivelmente, Oswaldo Lamartine logo fez saber aos novos amigos de seus próprios 

artigos já realizados sobre temáticas de interesse à coleção, o que vai lhe render um convite 

para participar diretamente do projeto, ainda que não se sentisse seguro, naquele momento, para 
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assumir o compromisso.28 É assim que terá a oportunidade de retomar a pesquisa sobre os 

métodos de caça nos sertões, aprofundando-a e discorrendo mais exaustivamente sobre o 

assunto com o intuito de integrar o Documentário da Vida Rural, como título de nº 16. Percy 

Lau será o ilustrador deste A caça nos sertões do Seridó (1961) e outros trabalhos posteriores 

publicados pelo sertanista, que, inclusive, adotará como ex-libris um dos desenhos do 

ilustrador.29 Vale ressaltar que além da participação no “Documentário...”, o contato também 

rendeu ao sertanista a inclusão de dois artigos – “Cassacos” e “Rastejadores de abelhas” – na 

edição de 1964 da Revista Brasileira de Geografia: Tipos e aspectos do Brasil, publicada pelo 

IBGE, e reeditada até pelo menos a sua 10ª ed., em 1975. Através do SIA, o Ministério da 

Agricultura publicará ainda naquela década a primeira edição do Vocabulário do criatório 

norte-rio-grandense (1966), como já mencionado há pouco. 

Ainda naquele mesmo ano de 1961, Oswaldo Lamartine conseguirá emplacar um outro 

ensaio, o ABC da pescaria de açudes no Seridó. Tal como a caça, a pesca também já havia sido 

objeto de estudo do sertanista, publicado uma década antes no Boletim do Museu Nacional de 

Antropologia (Rio de Janeiro/RJ). Desta vez a publicação se dá em Recife/PE, pelo Instituto 

Joaquim Nabuco de Pesquisas Sociais (IJNPS), que naquele momento tem Gilberto Freyre 

como Presidente do Conselho Diretor do Instituto, e Mauro Mota como Diretor Executivo, 

nomes que, como apontado anteriormente, já conheciam e reconheciam o trabalho literário de 

Lamartine por suas contribuições na revista Nordeste e no Diário de Pernambuco. 

Fundado em 1949, mas iniciando efetivamente suas atividades apenas em 1951, o IJNPS 

é uma instituição pública, que à época de sua fundação esteve vinculado ao Ministério da 

Educação e Cultura (MEC), idealizado por Gilberto Freyre, quando deputado federal por 

Pernambuco, para a reprodução de sua obra e memória, ou seja, para servir à institucionalização 

de seu pensamento, sob a justificativa de produzir um conhecimento que pudesse ser aplicado 

às condições de vida e do trabalho agrário nas regiões do Norte e do Nordeste brasileiro. O 

                                                 

28 Em carta de 13 de agosto de 1957, remetida a Hélio Galvão, Oswaldo Lamartine comenta sobre o convite que 

recebeu do “Dr. Placer, para rabiscar na Série”, mas mostrando-se “indeciso pois tenho sinceras restrições aos 

meus trabalhos anteriores” (GALVÃO, 2019, p. 25). 
29 “Um dia, conversando com Percy Lau, às tantas a prosa descambou para miniaturistas que desenhavam ex-libris. 

Aí perguntei se podia adotar um desenho dele (?). E fui premiado com a resposta generosa: Escolha o que quiser, 

Lamartine. Daí essa ferra de gado” (CAMPOS, 2001, p. 75, grifo do autor). O ex-libris é basicamente um selo 

colado geralmente na contracapa de um livro para indicar a posse de um exemplar a determinado acervo particular 

de colecionador ou bibliófilo. O desenho escolhido por Oswaldo Lamartine aparece ilustrando o verbete “Ferra” 

no miolo da 2ª edição de seu Vocabulário do criatório... (FARIA; AZEVEDO, 1997, p. 74). Nesta imagem, o gado 

está sendo ferrado com a marca heráldica de Oswaldo Lamartine. Algumas edições dos livros de Oswaldo 

Lamartine realizadas no período automonumentalista, como Em alpendres d’Acauã (2001), O sertão de nunca 

mais (2002), e De Cascudo para Oswaldo (2005), trazem o ex-libris do autor impresso nas folhas de rosto ou ainda 

nos elementos pré-textuais. 
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Instituto foi pensado para atuar de forma autônoma às universidades, o que minimiza as 

preocupações teórico-metodológicas dos estudos desenvolvidos através da instituição, 

inexistindo um planejamento sistemático para a produção de pesquisas, que pelo menos até 

aproximadamente a década de 1970, quando a instituição passa a adotar modos organizacionais 

mais modernos, resultaram em ações individuais e isoladas, o que não era exatamente uma 

situação atípica, a contar pela escassez de pesquisadores profissionais (MOTTA, 2009, p. 25-

26). 

Sob aquela direção, o IJNPS vinha publicando “uma série de estudos brasileiros, 

especialmente nordestinos”,30 incluindo aí trabalhos dos próprios integrantes do Conselho 

Diretor do instituo e, dentre outros, o ensaio sobre a pescaria de açudes, de Oswaldo Lamartine 

de Faria, que retoma anotações do início da década de 1940, quando administrava a fazenda do 

pai e entrevistou um dos pescadores que lá trabalhava, para a construção deste abecedário, um 

gênero do cordel adotado pelo sertanista no intuito de aproximar os seus escritos de um gênero 

popular. Contudo, o abecedário oswaldiano se mostra uma variação ‘pioneira’ do formato, pois 

o ensaísta o desenvolveu em prosa e sem respeitar, necessariamente, a sequência alfabética na 

letra inicial de cada parágrafo, o que significa que a intenção abecedária fora em grande medida 

anulada. Em 1965, o IJNPS publicaria ainda, do mesmo autor, o ensaio Conservação de 

alimentos nos sertões do Seridó, tema pelo qual Oswaldo Lamartine demonstrava interesse pelo 

menos desde 1948, quando desenvolve os primeiros esboços desse estudo como “uma tese 

preparada para um Congresso de química, em Recife/PE”,31 sendo agora retomada para uma 

exposição de maior fôlego. 

Pode-se dizer que estes ensaios publicados na primeira metade da década de 1960 

demarcam uma primeira nuance deste período da obra oswaldiana que estamos chamando de 

ensaísta, pois, em grande medida, apresentam um modelo de exposição muito similar uns aos 

outros, onde cada capítulo dos ensaios compartimentam uma dimensão discursiva específica à 

história, à geografia e à etnografia. Exceto no ABC da pescaria de açudes no Seridó, cujo 

formato abecedário dispensa a divisão capitular para o ensaio. 

Antes de expor a dimensão propriamente etnográfica da pesquisa, onde descreve os 

modos de fazer que registrou em entrevista aos sertanejos com quem conviveu, Oswaldo 

Lamartine costuma introduzir seus ensaios com uma apresentação histórica da região do Seridó, 

tomando como baliza inicial o avanço da colonização dos sertões através da pecuária, processo 

                                                 

30 Edições do IJNPS. In: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro/RJ, 30 maio 1962, p. 6. 
31 Diário de Pernambuco, Recife/PE, 27 jun. 1948, p. 6. 
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acentuado após a guerra com os holandeses e motor da “Guerra dos Índios”, vencida pelo 

colonizador por sua superioridade técnica e tecnológica (arte militar, aço e pólvora). No início 

do século XVIII, as datas de terra nos sertões da capitania já haviam sido todas doadas aos 

combatentes das guerras. A partir de então a narrativa se concentra nos dois principais ciclos 

econômicos (couro e algodão). Ainda dedica espaços à atividade econômica da mineração, em 

queda vertiginosa, mas cuja riqueza mineral radioativa do Estado fez com que a imprensa 

potiguar chegasse “a aventar a hipótese de ter saído do Seridó o minério radioativo que fez 

pipocar Hiroshima” (FARIA, 2014, p. 26), e à tendência leiteira do rebanho seridoense, 

valorizando os produtos derivados do leite, encerrando a narrativa histórica com um olhar 

preocupado sobre a modernização e descaracterização do “sertão de agora”. Portanto, essa 

contextualização histórica costuma seguir um roteiro orientado pelas principais atividades 

econômicas exploradas ao longo do tempo no Seridó. 

A abordagem das questões geográficas do sertão seridoense abarcam dimensões políticas, 

humanas e naturais. Nela serão listados os municípios que compõe a região, delimitando sua 

extensão territorial, apontando que representa 18,6% da área do estado do Rio Grande do Norte, 

e caracterizando-o como uma região predominantemente rural (78,91%). Também toma os 

dados estatísticos referentes à população para indicar que o Seridó é responsável pela contagem 

de 14,19% da população do estado, deduzindo que os fatores que ocasionam seu baixo 

crescimento demográfico são o êxodo sertanejo em direção ao litoral, na década de 1940, devido 

aos anos de seca e às oportunidades surgidas em Natal/RN por causa da localidade estratégica 

para a Segunda Guerra, a convocação militar, e ainda o chamado exército da borracha a atrair 

os sertanejos. A descrição fisiográfica do bioma da caatinga destaca a sua vegetação retorcida 

e espinhenta, o solo erodido e pedregoso, a alta temperatura e o clima seco, com baixas médias 

pluviométricas. Aqui, costuma convocar o adagiário, citando uma dezena de ditados de domínio 

público, para demonstrar a importância do tema da chuva no cotidiano sertanejo. Descreve 

ainda o caminho das águas, o percurso dos principais rios que transpassam a região. 

O uso destes discursos – histórico, geográfico, etnográfico – pretende constituir de 

autoridade científica as teses ensaiadas pelo sertanista. Contudo, este formato ‘pré-moldado’ 

dos primeiros ensaios de Oswaldo Lamartine tornarão estas leituras exaustivas pelo aspecto de 

repetitividade – veja-se, por exemplo, a coletânea Sertões do Seridó (1980), pois dentre os cinco 

ensaios que a compõe, quatro foram produzidos na década de 1960, seguindo essa estrutura de 

apresentação, diferenciando os conteúdos entre um ensaio e outro, basicamente, somente no 

tocante ao objeto etnográfico. 
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Outro aspecto que pode ser apontado para demarcar uma primeira nuance desta fase 

ensaísta, é o fato destas produções terem sido possibilitadas através de organismos públicos 

vinculados a ministérios federais – da Agricultura, e da Educação e Cultura. Se, por um lado, 

como já havíamos apontado, o Estado buscava rostificar as regiões, fazendo uso desse saber 

etnográfico como forma de divulgação de um federalismo cultural desenhado pela via do 

regional (GOMES, 2013, p. 68), de forma a exercer certo controle sobre essas construções 

identitárias, indicando a emergência do biopoder, ou seja, “o crescimento de sua capacidade de 

vigilância, de controle, de extração de saberes e de exercício de poderes, sobre o cotidiano das 

populações” (ALBUQUERQUE JÚNIOR, 2013b, p. 180), por outro lado, a falta de 

profissionalização e a institucionalização precária torna imprecisa a definição deste lugar de 

sujeito do etnógrafo (ALBUQUERQUE JÚNIOR, 2013a, p. 152), ao mesmo tempo que 

beneficia a operacionalização de um conhecimento construído sem os rigores do métier das 

instituições científicas. 

Assim, se faz importante ressaltar a posição social ocupada por Oswaldo Lamartine de 

Faria. O capital cultural e político de que dispõe em decorrência não só de sua formação técnica 

em Agronomia, mas também do sobrenome que tantas portas lhe abriram, desde o início de sua 

carreira, sempre estiveram a serviço das elites agropecuárias e/ou políticas. Contribuiu na 

formação de suas filhas e filhos como professor na Escola Doméstica de Natal e na Escola 

Prática de Agricultura, em Macaíba/RN. Orientou a produção agropecuarista como colaborador 

nos periódicos A República (Natal/RN), Diário de Natal (Natal/RN) e Diário de Pernambuco 

(Recife/PE). Atuou diretamente na representação da classe produtora agrícola como secretário 

da Federação Rural do Rio Grande do Norte. Também geriu, de acordo com interesses das elites 

políticas – já que se trata de cargo ocupado por indicação política –, as Colônias Agrícolas em 

Barra do Corda/MA e em Pium (Natal/RN). Finalmente, atuou na gestão do financiamento de 

crédito agrícola como Assessor da Direção Geral do BNB em Fortaleza/CE e no Rio de 

Janeiro/RJ. Todas essas ocupações estão bem conciliadas às relações de poder que sustentam o 

seu discurso. Quer dizer, mesmo que a sua família enquanto grupo político tenha amargado 

uma grande derrota na década de 1930 – período de sua infância e adolescência –, custando-lhe 

o controle da máquina estatal, a direção política do Estado, isso não excluiu seus membros dos 

círculos de sociabilidades e interesses próximos às elites, e consequentemente, a partir de 

meados de 1940 – início da vida adulta do sertanista –, quando as oligarquias se reorganizam e 

se reestabelecem, tomando umas os lugares de outras, Oswaldo Lamartine mantém-se em um 

lugar de privilegiado acesso aos canais (pessoais e institucionais) de (re)produção e difusão de 
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informação e saber, contribuindo e compartilhando uma espécie de economia moral de uma 

decadente elite agrária. Nas palavras do professor Durval Muniz: 

Estes homens das elites buscarão no povo apoio para suas próprias ideias 

reativas às mudanças que ocorrem à sua volta. A fabricação do folclore é 

inseparável desta atitude política de aliança dos letrados ligados às elites 

tradicionais com o que há de conservador, com a defesa da ordem, do status 

quo presentes nas manifestações culturais populares. Ao selecionarem o que 

deve ser registrado, aquilo que entre os populares afronta a ordem tradicional, 

a ameaça, [...] são censurados. No entanto, aquela produção artística ou 

literária que vem ao encontro dos valores daquele que recolhe e transcreve o 

que seria o popular, é reproduzida no mundo das letras como testemunhos da 

partilha da mesma visão de mundo entre o folclorista e o povo, o que a 

legitimaria como partilhada pela maioria da sociedade (ALBUQUERQUE 

JÚNIOR, 2013b, p. 212). 

Entre fins da década de 1960 e fins da década de 1970, é possível perceber outra nuance 

dentro desta fase ensaísta da produção oswaldiana. Neste período, suas publicações continuam 

sendo editadas por institutos de pesquisas, mas agora esses órgãos estarão ligados aos poderes 

estaduais e municipais, são principalmente a Fundação José Augusto (FJA), e as demais 

instituições a que estão ligadas seu amigo e editor Vingt-un Rosado, quer dizer, a Fundação 

Guimarães Duque (FGD), a Coleção Mossoroense, e a Fundação Vingt-un Rosado (FVR). 

A FJA (Natal/RN) mostrou-se uma instituição bastante acessível ao ensaísta. Ela foi 

“criada durante o governo Aluísio Alves, em abril de 1963, como órgão, no âmbito do Governo 

do Estado, responsável por desenvolver, incentivar, apoiar, difundir, estimular e documentar as 

atividades culturais” (FUNDAÇÃO, 2020). Quando de sua fundação, tinha dentre suas 

atribuições, manter o Instituto Juvenal Lamartine de Pesquisas Sociais, um centro de pesquisas 

pré-existente à FJA, que tinha como objetivo exercer atividades ligadas às ciências sociais e 

relacionadas com os problemas norte-rio-grandenses. Será corrente ter à frente da gestão da 

FJA, ou em cargos influentes, nomes do círculo de sociabilidades de Oswaldo Lamartine, como 

a poetisa Zila Mamede (1928 - 1985), o advogado Diógenes da Cunha Lima, o jornalista 

Sanderson Negreiros (1939 - 2017), ou o letrólogo, Dácio Galvão. 

Nestas publicações ‘feitas em casa’, Oswaldo Lamartine conseguirá interferir de forma a 

dar à edição uma versão mais personalizada. Por exemplo, com a impressão do colofão do livro 

ao estilo oswaldiano. Este item, que geralmente passa despercebido aos leitores menos atentos, 

desperta tal interesse ao ensaísta bibliófilo, que acabará por se tornar uma peculiaridade em 

suas publicações. Em Encouramento e arreios do vaqueiro no Seridó (1969) podemos lê-lo 

impresso da seguinte forma: 

COLOFÃO Este livro foi composto e impresso em chão elevado e firme da 

cidade do Natal do Rio Grande, nas oficinas da Gráfica Manimbu da Fundação 
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José Augusto, à rua Assú, nº 666-A, tendo como chefe de oficina, João 

Maximiano de Albuquerque; linotipista e paginador, Almiro Batista; 

compositor de caixa, José Guedes Belo; cortador, Manoel Valério e impressor 

Franklin Costa. A presente edição de dois mil exemplares, em papel bufon de 

24 kg, em formato de 22 x 16, foi terminada de se imprimir na pegada do 

inverno do ano de M.CM.LX.IX. (FARIA, 2016b, s/n). 

Percebam que no modelo oswaldiano, o item ganha um título em caixa alta 

autoidentifando-se, além de ser descrito com maior riqueza de detalhes e certo estilo que o 

diferencia do padrão corriqueiro e despersonalizado que podemos ler em outras publicações, 

como por exemplo, no ABC da pescaria... publicado pelo IJNPS;32 ou no ensaio sobre caça, 

publicado pelo SIA, onde se lê simplesmente “Composto e impresso nas oficinas do Serviço 

Gráfico do IBGE, em Lucas - GB - Brasil” (FARIA, 2014, s/n). Em alpendres d’Acauã, 

Oswaldo Lamartine responderá a Diógenes da Cunha Lima o que pensa sobre o item, negando 

qualquer personalismo: “Entendo que é a latitude e longitude de cada um relativas a um ‘mapa’. 

[...] Nada tenho de diferente” (CAMPOS, 2001, p. 44-45, grifo do autor). Mas basta ler o 

colofão de Uns fesceninos (1970) e tirar as próprias conclusões: 

COLOFÃO Este livro, organizado entre os anos de 1967 e 1968, na mui 

heroica e leal cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro, no tempo que se 

arremedava Serge Voronoff e que o autor dedica ao poeta maldito Renato 

Caldas, teve no princípio orientação gráfica de Salvador Monteiro que 

consciente e propositadamente recomendou letras em negrita da família 

Caledônia sobre papel de cor palha, com um sentido de oferecer um efeito 

mais agreste e primitivo. Coerente com o espírito da obra, o artista Poty 

Lazaroto a ilustrou – capa e capitulares – na temática das xilogravuras dos 

romances de feira do Nordeste. Colaboraram na sua execução técnica os 

artesões gráficos: Arnaldo Gonçalves, composição e paginação; Sebastião 

Justino, cortador e encadernador. Esta edição ilustrada, em papel Kraft de 130 

gr, com tiragem limitada hum mil (1.000) exemplares, fora do mercado e 

rubricada pelo autor, foi primeiramente enjeitada pela pudicícia de oito 

gráficas da capital cultural do país. Em 28/mar/69 era começada a sua 

composição (Gráfica e Editora Boré Ltda. – Rua Luiz de Camões, 74/6) que 

foi engolida pelas labaredas principiadas nas derradeiras horas da noite de 

Santa Domitila e apagadas na hora primeira do dia de aparição do Arcanjo São 

Miguel (8 mar). Dele, o que sobrou em sobejo, foi impresso nas oficinas da 

Editora Artenova Ltda., à Rua Antônio Laje, 38, que o edita e inclui na coleção 

Erotika Lexikon. Foi aprontado no verão do ano embolismal da era Cristã de 

M.CM.LXX (FARIA, 2008, s/n). 

Não teremos mais, a partir daqui, uma tão repetitiva exposição fisiográfica da região do 

Seridó – esta descrição abarcará apenas um breve trecho dos ensaios –, nem daquele roteiro em 

que narra uma síntese histórica para o Seridó a partir dos ciclos econômicos do couro, algodão, 

mineração e bacia leiteira. Neste período, Oswaldo Lamartine alcança sua maturidade 

                                                 

32 O colofão da obra indica: “Este livro foi composto e impresso em Mousinho Artefatos de Papel LMTD. Rua do 

Aragão, 88 – Recife – para o Instituto Joaquim Nabuco de Pesquisas Sociais” (FARIA, 2015, s/n). 
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estilística. A linguagem literária, de intensa carga poética, e o exercício imaginativo da 

ficcionalização se tornam uma constante. Não há divisões bruscas que delimitam dimensões 

geográfica, histórica e etnográfica, como naqueles primeiros ensaios da década anterior. O autor 

consegue manter-se focado em seu objeto dispensando conteúdos periféricos à exposição do 

tema central do estudo. 

Os aparelhos culturais ligados a Vingt-un Rosado também manterão as portas sempre 

abertas ao sertanista, que contribuirá de diferentes formas com os projetos do editor e amigo. 

Em suas correspondências com Vingt-un Rosado, publicadas por este no livro Conversas sobre 

a Bastilha (1995), o que se encontra, para além da figura de um amigo pessoal, é o 

reconhecimento e engrandecimento de um companheiro nas ‘batalhas culturais’ encabeçadas 

pelo mossoroense. Oswaldo Lamartine aparece aqui como um dos memoráveis nomes “daquela 

raça de bravos” seridoenses (ROSADO, 1995, p.2), vindo de “família abastada” (ROSADO, 

1995, p. 5), tornou-se um dos imortais “estilistas da Província” (ROSADO, 1995, p. 6), e grande 

apoiador da Escola Superior de Agricultura de Mossoró (ESAM), contribuindo em diversas 

oportunidades com a formação do acervo daquela. Nos primeiros anos de fundação da Escola, 

sua preocupação era aconselhar o amigo sobre o que considerava o mais importante para a 

ESAM naquele momento: “formar uma bibliografia básica da agricultura das zonas áridas”, 

sugerindo “oficiar aos diferentes e principais órgãos produtores de publicações pedindo para 

anotar a Biblioteca da ESAM para recebimento regular” (ROSADO, 1995, p. 19), e listando-os 

com seus respectivos endereços para contato. Desde então, as correspondências demonstram os 

esforços recorrentes do sertanista em conseguir arrecadar e remeter doações, desde o Rio de 

Janeiro/RJ, para a biblioteca, em Mossoró/RN. 

Também a Coleção Mossoroense, projeto editorial liderado por Vingt-un Rosado, que 

publicou diversos títulos do amigo sertanista, foi assunto corrente nesta documentação. 

Oswaldo Lamartine opinava tanto enquanto ‘especialista’ em assuntos relacionados à 

agronomia, ou seja, interessado em sugerir títulos para publicações, geralmente reedições de 

trabalhos que considerava importantes e que estavam fora de circulação; como opinava, 

enquanto bibliófilo, incomodado com a estética da coleção, sugerindo melhoramentos gráficos 

a serem adotados. 

[...] a Coleção Mossoroense, criada em 1949, nos seus primeiros anos foi 

financiada pela Prefeitura Municipal de Mossoró. Já no ano de 1974, ela 

passou a ser financiada pela Fundação Guimarães Duque. A fundação foi 

criada por Vingt-un Rosado durante o seu primeiro mandato como diretor da 

Escola Superior de Agricultura de Mossoró (ESAM). A fundação tinha como 

objetivo financiar pesquisas e publicação de obras. [...] No ano de 1994, 

devido a divergências entre Joaquim Amaro, então diretor da ESAM, e Vingt-
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un, a Fundação Guimarães Duque deixou de financiar a edição de novas obras 

da Coleção. Essa ficou sem recursos até a criação da Fundação Vingt-un 

Rosado (FVR) no ano de 1995. O objetivo da fundação era angariar fundos 

para publicar novas obras (FERNANDES, 2012, p. 15).  

Ainda, na Coleção Mossoroense, o sertanista é homenageado tendo seu nome dando título 

ao “Acervo Oswaldo Lamartine”, que abarca, inicialmente, uma série de aproximadamente 

vinte publicações sobre a temática da seca – os chamados “livros da seca” –, posteriormente, 

outros livros foram inseridos no acervo, que contabiliza um total de 57 títulos.33 

Uma terceira e última nuance da fase ensaística da produção bibliográfica do sertanista 

pode ser identificada na década de 1980, que renderá para Oswaldo Lamartine a publicação de 

alguns estudos sobre objetos que lhe eram, até então, inéditos. Quer dizer, sobre os quais não 

havia tratado em artigos para periódicos, nem mesmo despontado de forma secundária em 

outros ensaios. Serão os ensaios sobre os ferros de marcar gados das ribeiras do Rio Grande do 

Norte, sobre a bibliografia que no século XIX circulava nas fazendas da região do Seridó, e 

sobre a cutelaria produzida nos sertões da caatinga.  

Estes estudos foram motivados e/ou realizados com apoio de terceiros. Ferro de ribeiras 

do Rio Grande do Norte (1984) não é uma ideia original do autor, ele a “herdou” do agrônomo 

seu amigo e outrora parceiro na publicação do Vocabulário do criatório..., Guilherme de 

Azevedo. O caso é narrado em uma nota pré-textual da publicação: 

Em 1959 o agrônomo Guilherme de Azevedo era, em Natal, o executor do 

Acordo do Fomento Animal entre o Ministério da Agricultura e o Estado. [...] 

botou-se a fazer o levantamento dos ferros das ribeiras do Rio Grande do 

Norte. Principiou com um telegrama circular às prefeituras municipais. [...] 

teve umas poucas respostas. Transferido em 1961 para o Sul, me entregou 

pasta: “Você se atreve a continuar?” Aí fui me valer do Instituto Juvenal 

Lamartine de Pesquisas Sociais da FJA (sociólogos José Augusto de Souza 

Peres e Florida M. Rodrigues) e por duas vezes mais da própria Fundação José 

Augusto, além de caningar Deus e o mundo (FARIA, 2009, s/n). 

Seridó – séc. XIX: fazendas & livros (1987), foi escrito em coautoria com o Pe. João 

Medeiros Filho, e publicado pela Fomape Indústria & Comércio Ed., uma empresa que tem 

como atividade principal a edição e impressão de produtos gráficos para a indústria e o 

comércio – não para pessoas físicas, é o que sugere o nome da empresa –, o que indica tratar-

se de uma obra realizada com recursos próprios dos autores. A orelha frontal do livro traz 

listadas outras oito publicações realizadas pelo Pe. João Medeiros Filho, voltadas para temáticas 

                                                 

33 COLEÇÃO MOSSOROENSE. Acervo Oswaldo Lamartine. Disponível em: 

https://colecaomossoroense.org.br/site/acervo-oswaldo-lamartine/. Acessado em: 21 out. 2021. Para uma leitura 

aprofundada sobre como estas instituições (Col. Mossoroense, ESAM, FGD, FVR) constituem o processo de 

escrita de si de Vingt-un Rosado, com o auxílio da formação de uma “comunidade interpretativa” e de um “círculo 

de elogios mútuos”, ver a tese de doutorado defendida pela historiadora Paula Rejane Fernandes (2014). 

https://colecaomossoroense.org.br/site/acervo-oswaldo-lamartine/
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que giram em torno da História intelectual e das secas no Nordeste do Brasil, demonstrando 

tratar-se de um pesquisador com experiência na temática. 

Enquanto Apontamentos sobre a faca de ponta (1988) – que sai com o selo da Coleção 

Mossoroense, mas que fora editado pela Gráfica Editora Lord S/A., no Rio de Janeiro/RJ, com 

apoio do Banco do Nordeste34 – foi motivado por uma questão etnográfica, sobre as facas de 

tropeiros produzidas em Sorocaba/SP, que lhe foi remetida em julho de 1977, pelo professor da 

Universidade do Paraná, Newton Carneiro, que não conseguindo respostas de Câmara Cascudo 

ao que procurava, foi aconselhado por este, a consultar o sertanista: 

Aí cuidei em botar no papel tudo o que tinha e me vinha à lembrança e fui 

respostando ao Professor [...] Findado o adjutório, aquilo me ficou no juízo e, 

com o tempo, vê aqui, lê ali, pergunta acolá – quando dei acordo de mim havia 

arrebanhado esses Apontamentos sobre a faca de ponta nos sertões da caatinga 

(FARIA, 2006, p. 9). 

Além de objetos inéditos trabalhados em parceria ou motivados por terceiros, esta nuance 

da fase ensaísta diferencia-se das demais pela delimitação dos recortes espaço-temporal das 

pesquisas. Em dois deles, o recorte espacial não estará mais “restrito” à região do Seridó, 

expandindo-se para todo o estado do Rio Grande do Norte e sertões da caatinga. Enquanto que 

aquele que se restringe propriamente ao Seridó, “delimita” o recorte temporal do estudo ao 

século XIX, indicando procedimentos de recortes que, como veremos, não era uma prática 

muito bem operada por Oswaldo Lamartine. 

Neste tópico buscamos colocar em evidência o lugar elitista de onde fala Oswaldo 

Lamartine de Faria, a partir da exposição das relações institucionais e pessoais, tramadas com 

os fios de seu capital cultural e político, que possibilitaram as condições de produção de sua 

obra. Também foi possível perceber que mesmo dentro do recorte da fase ensaísta, as produções 

vistas neste conjunto apresentam algumas nuances que demonstram deslocamentos estilísticos 

na escrita oswaldiana. 

 

2.2.1.2 A construção de uma paisagem para o Seridó 

Mesmo alocado sobre os “chãos elevados de cimento, brita e aço” de seu apartamento no 

Rio de Janeiro/RJ (FARIA, 2012, colofão), é desde a perspectiva dos alpendres da casa-grande 

do criatório que Oswaldo Lamartine de Faria pensa o Seridó. Desde cima, mas também desde 

fora, o Seridó oswaldiano vai sendo composto, tomando forma. A abertura do ensaio 

Conservação de Alimentos nos Sertões do Seridó (1965), por exemplo, apresenta uma descrição 

                                                 

34 Diário de Natal, Natal/RN, 03 ago. 1988, p. 2. 
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feita por alguém que vem do litoral em direção ao sertão do Seridó, algo análogo à descrição 

que Euclides da Cunha faz em Os sertões (1902), quando parte do Planalto Central do Brasil 

dirigindo-se à terra ignota: 

Quem sai da cidade do Natal pelo Bairro das Quintas e dá as costas para o mar 

tomando o rumo do sertão – segue a velha estrada-tronco na qual os técnicos, 

de tempos em tempos, fazem a plástica das curvas, das rampas e do piso, 

batizando-a cada vez com siglas ou nomes estrangeiros àqueles mundos. 

Rodando no asfalto que se espicha léguas adentro, cobrindo os primitivos 

caminhos de terra solta ou piçarrados, vai-se comendo chão. Para trás, fica o 

cheiro das vacarias e, depois, o da maresia do Potengi. De banda vão ficando 

as dunas, o rio, os tabuleiros de mangabeiras, para mais adiante se cortar a 

cidade de Macaíba. Daí, em direção de As Marias, o chão vai ficando mais 

barrento e mais trancado com a vegetação do agreste – é o marmeleiro, a 

sarjadeira, o velame e a macambira fazendo a saia das raras essências de maior 

porte que escaparam, só Deus sabe por que, ao gume do machado e à coivara. 

Os facheiros se destacam... De As Marias a Bom Jesus de Panelas é um pulo. 

Vem depois Caiada de Baixo e o chão se despindo na caatinga nos arredores 

de Serra Caiada. A encruzilhada de outro caminho fez nascer Riacho. Sobe-se 

em procura de Santa Cruz do Inharé; ali, em quilômetros, a estrada é um 

corredor de paredes verdes pela cor do aveloz que tapa, ladeira acima e abaixo, 

as cercas divisórias. Da estrada se avista o Açude do Inharé, 17.600.000 m³ 

d’água salobra represada; dizem por lá que ‘nem maribondo bebe e, de sabão, 

nela ninguém consegue tirar espuma...’ O asfalto termina; a estrada continua 

em piçarra – aqui e acolá um catabi – enladeirando-se cada vez mais e de 

vegetação mais rala, espinhenta e contorcida. Adiante é sempre bom tomar 

fôlego, pois depois se esbarra na subida da Serra do Doutô. As léguas ficam 

mais compridas pelo cansaço das curvas e das ladeiras – ganhando em 

horizontes que destampam em maior alcance, até o alento da chã da serra onde 

a cruviana afaga a canseira da subida. É o espinhaço da Borborema, refrescado 

pela maior altitude (500 m), colorindo em verde os matos da caatinga, 

abrandando o clima, as culturas, os pastos e apartando as duas regiões. Mais 

para diante, entre as nascentes do Riacho dos Angicos que corre para Este e 

as do Mulungu, que descamba para Oeste – a estrada enladeira-se, de cabeça-

a-baixo, pisando os chãos do Seridó. A serra aceirou o que ficou para trás. O 

vento amorna, o chão se enladeira de quebrada em quebrada, com a nata da 

terra lambida pela erosão, estampando lajedos e serrotes onde domina o 

espinho; e mais rala é a caatinga, já que as raízes carecem se espalhar na 

superfície para sorver a minguada umidade que, na pegada das chuvas, alivia 

e estoura em verde a paisagem cinzenta (FARIA, 2016a, p. 11-12). 

Esta descrição compõe o percurso de um observador que, saindo do litoral, vai ao sertão 

do Seridó, um viajante em deslocamento, interessado em alguns componentes geográficos dos 

lugares percorridos, à medida que avança em seu trajeto, opera um roteiro que mapeia 

localidades, descreve aquilo que está ao alcance da vista e mesmo primitivos caminhos que não 

mais se vê, relata as sensações provocadas no corpo pelo frescor do clima, o fôlego extra a se 

tomar ao enfrentar a altitude, os aromas que vão se perdendo pelo caminho, o cansaço 

provocado pela duração da viagem e condições da estrada, e até o estranhamento causado pelos 

topônimos; enfim, relata afetos provocados pelas práticas humanas e sociais que convoca em 
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sua própria construção paisagística. É que a paisagem é uma construção sempre sujeita a uma 

perspectiva singular, ela carrega em si a “bagagem cultural” de quem a “identifica” (SCHAMA, 

1996, p. 17). 

Para o professor de teoria literária, Michel Collot, que tem dedicado alguns ensaios à 

representação da paisagem nas artes francesa, especialmente na literatura, “a paisagem é um 

espaço percebido, ligado a um ponto de vista: é uma extensão de uma região que se oferece ao 

olhar de um observador. [...] De fato, a noção de paisagem envolve pelo menos três 

componentes, unidos numa relação complexa: um local, um olhar e uma imagem” (COLLOT, 

2013, p. 17). Enquanto a filósofa Anne Cauquelin, em seus estudos sobre estética, ressalta que 

a própria noção de paisagem só se fez possível a partir da invenção, na pintura, da perspectiva 

– o ponto de fuga: passagem através da qual se alcança um “além” que sua linha evoca (2007, 

p. 36). Estas colocações importam para demarcar que a paisagem não existe por si só, como 

algo dado, como se fosse um cenário natural fixado em determinado lugar a que caberia apenas 

ser passivamente percebido. Importa, portanto, situar a posição do sujeito observador na 

construção da paisagem, do olhar observador que a compõe a partir de dado repertório cultural, 

ou seja, a paisagem resultante de uma forma de praticar o espaço, como diria Michel de Certeau 

(1998, p. 167). 

Vicente Serejo, jornalista e amigo pessoal do sertanista, que se tornará apresentador das 

reedições fac-símiles dos ensaios oswaldianos publicados pela editora Sebo Vermelho, dirá o 

seguinte, na orelha de uma destas reedições: 

Talvez fosse exato afirmar que o modelo de observação sistemática de Câmara 

Cascudo acabaria influenciando o olhar de Oswaldo Lamartine. Daí, ele ter 

olhos tão afiados e afinados para observar e registrar a vida nos sertões do 

Seridó. [...] É nesse sentido da observação e comparação, aliada a uma 

bibliografia indispensável como referência, que começa o grande sertão de 

Oswaldo Lamartine. Portanto, principia antes do primeiro livro [...] o olhar 

fundador de um sertão que a partir daí é real porque foi vivido, para depois se 

projetar no imaginário como o sertão de nunca mais. Oswaldo não olhava o 

sertão do alto das serras, levado pelo êxtase da vastidão sem fim de um mundo 

que era seu, como pertença. No seu bisaco, levava os olhos do homem e 

também os olhos do menino. Seu saber tinha as duas vertentes clássica, era de 

experiência feito – como ensinava Camões, acumulado nos fazeres que viu e 

ouviu na monástica civilização sertaneja – na casa, currais, nos bichos e no 

mato, e refinado nas longas leituras dos livros (FARIA, 2016, orelha). 

De fato, Oswaldo Lamartine não observava o Seridó do alto das serras, mas do alto de 

uma hierarquia social. O Seridó oswaldiano reflete antes o olhar deste autor sobre determinado 

lugar do que propriamente a descrição de um espaço real, quer dizer, reflete não apenas o modo 

como ele observa os elementos que seleciona e relaciona em sua composição paisagística, 

reflete também o modo como pensa e se relaciona ele próprio com esta espacialidade que vai 
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compondo em seus ensaios, através da observação e da memória, de todo um repertório de 

experiências corporais e literárias.  

Assim, por exemplo, descrever um açude na região não se resume a uma simples seleção 

e ordenação de elementos naturais a compor um cenário geográfico e constituir uma imagem, 

apesar de, à primeira vista, ser exatamente isso o que aparenta: 

Espia-se a água se derramando líquida e horizontal pela terra a dentro 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, 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 vôo o espelho líquido das águas. Garças em 

branco-noivo fazem alvura na lama. É o arremedar, naqueles mundos, do 

começo do mundo... O rio, estancado em açude, continua depois, em verde 

sinuoso de capinzais, copas de mangueiras, leques de coqueiros ou canaviais 

penteados pelo vento. 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 chãos cinzentos daqueles sertões 

(FARIA, 2012, p. 13). 

Percebe-se nessas construções paisagísticas, além da descrição de elementos naturais, um 

estilo literário que reflete aspectos de literaturas que frequentemente modularam as 

representações dos sertões brasileiros ao longo do tempo – desde os relatos de exploração das 

riquezas naturais no século XVIII, ou as crônicas de curiosos viajantes no século XIX, passando 

pelas literaturas que ajudaram a construir as identidades nacional e regionais em fins do século 

XIX e primeiras décadas do século XX (AMADO, 1995; BONATO, 2010; NEVES, 2016) – e 

que constituem a bagagem literária do escritor, demarcando ainda certo investimento poético 

que sugere uma carga emotiva como uma das matérias a compor as paisagens do Seridó 

oswaldiano, e que revela o envolvimento afetivo com o seu objeto de estudo na experiência do 

ensaísta (COLLOT, 2018). 

Se, por um lado, é possível delimitar o Seridó tomando por referência os marcos naturais, 

“divisores d'água de espinhaços de serras [...] que mais ferem a vista ao espiarmos o mapa” 

(FARIA, 2014, p. 25), por outro lado, também se faz possível pintar quadros da vida social 

neste espaço. Dentre eles, as já correntes imagens, na literatura sobre os sertões nordestinos, 

das dificuldades que desde os colonizadores, os povoadores dos sertões da caatinga tiveram 
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para garantir água para a sobrevivência de suas gentes e seus gados, durante os períodos de 

estiagem: 

E principia a luta das cacimbas com o homem cavando e depois cavoucando 

o chão em busca do molhado que mais se esconde nas entranhas da terra. É 

tempo das vacas magras, das esperanças e das desesperanças. Esgotado o 

recurso derradeiro, quando a derradeira cacimba minguada em água deu no 

barro de salão, cortado foi o último feixe de ração e o gado em passos 

trumbicados se deixa ficar a mugir pelos pátios das casas ou se afeita pela 

caatinga e sem forças, caído se faz carniça viva, como pasto de urubus. Resta 

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 (FARIA, 2012, p. 16). 

Mas estes quadros não são apenas de aridez e penúria. É corrente nos ensaios oswaldianos 

a convocação de memórias de divertimentos nos sertões do Seridó, nos períodos “invernosos”, 

quer dizer, nos períodos chuvosos. É interessante notar, como já observava a historiadora Maria 

Samara da Silva, que Oswaldo Lamartine “constrói a percepção desse espaço relembrando a 

infância” (2019, p. 62); ou na apresentação que Vicente Serejo faz na orelha da reedição fac-

símile de Os açudes dos sertões do Seridó: “É como se a vivência do etnógrafo e as lembranças 

do menino se misturassem nos olhos do escritor, fazendo da narrativa a argamassa da 

construção e da reconstrução” (FARIA, 2012, orelha); ou ainda nas palavras do próprio autor 

ao indicar que, para alguns, o sertão pode ser “o quintal perdido da infância” (CAMPOS, 2001, 

p. 13). As memórias que apontam para uma ludicidade infantil nos sertões do Seridó geralmente 

estão relacionadas às brincadeiras em contato com a água, como banhos nos açudes ou nas 

chuvas.35 

O açude logo passou a ser um acidente indispensável à vida e à paisagem 

sertaneja. Crianças, ainda mal correm as goteiras das primeiras chuvas, 

ganham os pátios das casas, a atalhar a água argamassando com as mãos o 

barro das tapagens de brinquedo. E qual o menino sertanejo que não jogou 

canga-pé nos banhos de açude, nem deu mergulhos de tinir os ouvidos, 

estumado pelo desafio do rebolo atirado a água? “Galinha gorda? Gorda é ela. 

Vamos comê-la? Vamos a ela...” (FARIA, 2014, p. 29-30). 

As úmidas memórias que irrigam o sertão oswaldiano estão fortemente aproximadas, ou 

associadas, ao período de sua infância, um período de vida despreocupada, um tempo de 

bonanças, justamente aquele em que o Seridó ainda se encontrava sob domínio político e 

                                                 

35 A epígrafe de Os açudes dos sertões do Seridó (1978) traz ainda os seguintes versos do norte-rio-grandense José 

Lucas de Barros: “Vendo d'água a terra cheia / Eu sinto doce lembrança / Do meu tempo de criança / Dos meus 

açudes de areia” (FARIA, 2012, s/n). A estrofe reforça a afirmação sobre a convocação de suas memórias infantis 

na construção narrativa do Seridó oswaldiano. 
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econômico da oligarquia algodoeira-pecuarista a qual sua família compunha, um período 

facilmente suscetível à saudade e ao saudosismo. 

Outros quadros sociais são pintados pelo sertanista sobre um período anterior à sua 

própria existência. Aqui, memória coletiva e consciência histórica interagem na composição de 

representações do passado. Na primeira metade da década de 1980, o filósofo Paul Ricoeur 

desenvolve sua tese sobre a experiência humana do tempo através da narrativa, publicada em 

três volumes, nos quais se dedica à análise das narrativas históricas e narrativas ficcionais. No 

terceiro volume encontramos um capítulo a respeito do entrecruzamento da história e da ficção, 

no qual esclarece que esta confluência se concretiza no fenômeno de referência metafórica do 

“ver como...”, quando a história se serve da ficção para refigurar o tempo (2016, p. 311; grifo 

do autor) e “a imaginação se torna visionária: o passado é o que eu teria visto, aquilo de que 

teria sido testemunha ocular se tivesse estado lá” (2016, p. 317). Ou seja, diz respeito 

propriamente aquilo que vai chamar de ficcionalização da história: 

Por um lado, [...] trata-se efetivamente do papel do imaginário na perspectiva 

do passado tal como ele foi. Por outro, embora não se trate de forma alguma 

de renegar a ausência de simetria entre passado “real” e mundo “irreal”, a 

questão é justamente mostrar de que modo, único em seu gênero, o imaginário 

se incorpora à perspectiva do ter-sido, sem enfraquecer sua perspectiva 

“realista”. O lugar marcado do imaginário está indicado pelo próprio caráter 

do ter-sido como não observável (RICOEUR, 2016, p. 312). 

Aproximadamente quinze anos depois, Ricoeur retorna às discussões acerca das 

representações do passado, advertindo sobre a preocupação em voltar a lacunas na problemática 

do enfrentamento entre a experiência temporal e a operação narrativa sob a ideia de uma política 

da justa memória (2007, p. 17). Ao tratar sobre os prestígios da imagem na representação 

historiadora, reformula a questão da ficcionalização do discurso histórico “como 

entrecruzamento da legibilidade e da visibilidade no seio da representação historiadora” (2007, 

p. 276), deslocando para a retórica a ênfase da discussão que recaía sobre a referência 

metafórica: 

Esse poder da figura de colocar sob os olhos deve ser ligado a um poder mais 

fundamental que define o projeto retórico considerado em toda a sua 

abrangência, a saber, a “faculdade de descobrir especulativamente o que, em 

cada caso, pode ser próprio para persuadir” [...], o “persuasivo enquanto tal”, 

eis o tema recorrente da retórica. Certamente, persuasão não é sedução: e toda 

a ambição de Aristóteles terá sido estabilizar a retórica a meio caminho entre 

lógica e sofística, graças ao elo entre o persuasivo e o verossímil no sentido 

do provável (RICOEUR, 2007, p. 277). 

Em suma, ao enfatizar seja o intento realista seja a persuasão pela probabilidade da 

verossimilhança, Paul Ricoeur aponta para a condição da verdade em história como uma 
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proposição, uma ambição resultante de uma cadeia de operações de seleção, análise e 

interpretação de corpus documentais, que, de todo modo, encontra limitações internas: no fazer 

historiográfico “há tantos níveis de objetividade quanto comportamentos metódicos” 

(RICOEUR apud LORIGA, 2012, p. 256). A meta da ficcionalização da história é a 

representância, a operação intencional de refiguração do conhecimento histórico em seu caráter 

referencial e aspecto literário, ou seja, “a capacidade do discurso histórico de representar o 

passado” (RICOEUR, 2007, p. 250).  

Entendemos que apesar dos ensaios oswaldianos não terem propriamente a pretensão de 

operar de acordo com os procedimentos disciplinares do discurso histórico, eles não deixam de 

fazer usos da história e de elaborar representações do passado com ambições veritativas. Assim, 

por exemplo, há um esforço de engrandecer o processo de ocupação dos sertões pelo 

colonizador, cuja conquista se dará contra a hostilidade das gentes e do meio, construindo uma 

representação de contornos épicos: 

E os brancos lá chegaram, rompendo pelos caminhos das águas – subindo os 

rios ou a areia deles – de vez que por todos aqueles mundos os cursos d'água 

apartam nos meses de seca. A marcha, é de se imaginar, era empalhada a cada 

légua: carnes rasgadas pela flecha do caboclo-brabo ou o espinho da 

sarjadeira, da jurema, da macambira, da quixabeira, do juazeiro, do cardeiro 

ou do xiquexique – já que as plantas ali também se defendem; esbarrada pela 

furada mais venenosa da jararaca e da cascavel ou pela secura da água – 

escassa, ausente ou salobra a ponto de ‘arripunar’ (repugnar) (FARIA, 1980, 

p. 53). 

Só para citar outro exemplo, vejamos uma passagem em que é pintado um retrato da vida 

no criatório sertanejo tomando um mote de cordel como fonte indiciária que servirá de estímulo 

à imaginação do ensaísta em seu exercício de ficcionalização e uso da história. “Uma história 

que pode ser palmeada nas datas e sesmaria” (FARIA, 2014, p. 13), determinando a fundação 

do sertão do Seridó aos proprietários pecuaristas de forma harmoniosa com os demais sujeitos 

históricos que também habitam e constroem aquele espaço, ou seja, um exercício de 

ficcionalização que invisibiliza os conflitos sociais em suas interações cotidianas de parentesco 

e trabalho. 

Viviam assim os primeiros criadores apojados em pleno ciclo do couro, onde 

o trabalho de todos os dias mais argamassava as relações entre o marinheiro 

colonizador e os primeiros escravos levados para a vaqueirice. Cedo tomaram 

das mesmas véstias. “Sinhô” e escravo campeando juntos, correndo os 

mesmos riscos, negro correndo ao boi e “sinhô” fazendo esteira, no gesto de 

ajuda mais tarde cantado na literatura de cordel: “Bote no chão que eu amarro 

/ Derrube que eu faço esteira”... “Sinhô” derrubando e negro enchocalhando. 

“Sinhô” segurando o cabresto para negro esbrabejar poldros. Um segurando o 

laço para o outro desleitar a novilha parida. Tomando coalhada da mesma 

terrina, bebendo água da mesma borracha e comendo paçoca do mesmo 
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alforje. Negro na trilha e “sinhô” cortando o rastro da onça que estragava a 

miunça e – quando acuada na furna – negro “alumiando” com o murrão para 

o outro atirar. Negro no cabo da zagaia e “sinhô” no coice do bacamarte boca 

de sino. Negro novo, afilhado do “sinhô”, negro velho fazedor de meizinha 

pra curar dodói de sinhôzinho (FARIA, 2014, p. 11-12, grifos do autor). 

Este exercício de ficcionalização funciona como um procedimento retórico, tem a função 

de apoiar o argumento sobre os benefícios à sociabilidade, a humanização de “toda uma tradição 

de vida e trabalho” na sociedade patriarcal que se formava no sertão do criatório, pelo fato da 

atividade da pecuária extensiva – a criação dos animais soltos na caatinga – não requerer grande 

quantidade de recursos humanos, dispensando a figura do feitor, sujeito presente na organização 

social canavieira, elo hierárquico responsável por intermediar as relações entre o senhorio e a 

população escravizada nos engenhos. 

Além das construções paisagísticas e representações do passado, é interessante perceber 

o processo de espacialização do Seridó oswaldiano através do modo como o sertanista opera 

suas fontes e recorta seus objetos de pesquisa. Oswaldo Lamartine não escreve seus ensaios 

unicamente a partir do registro etnográfico, quer dizer, de um trabalho de campo em que 

observou e tomou notas sobre um artífice específico. Há, inclusive, ensaios em que sequer 

ocorreu trabalho de campo. As fontes utilizadas em seus ensaios costumam ser bastante diversas 

em suas tipologias. Além do registro etnográfico in loco, o sertanista costuma consultar uma 

bibliografia que compreende estudos historiográficos, etnológicos, folclóricos, memórias e 

testemunhos (próprios e de terceiros), ficções em prosa e verso, adagiários de domínio público, 

periódicos especializados na área de agronomia, e jornais. Também lança mão de consultas e/ou 

entrevistas por correspondência, e costuma fazer corrente uso de relatórios técnicos e 

estatísticos produzidos por instituições públicas (BNB, DNOCS, IBGE, e SIA). 

Sobre sua fonte principal, aquela que se caracteriza como contribuição original para a 

construção de conhecimentos acerca da região do Seridó, quer dizer, o registro propriamente 

etnográfico, o seu trabalho de campo, a observação e entrevista ao artesão no exercício de seu 

artífice, ela não se realiza exatamente no Seridó. Apesar de alguns desses artesãos serem de 

origem seridoense e terem aprendido lá o seu ofício, eles foram consultados na Fz. Lagoa Nova, 

propriedade de Juvenal Lamartine situada na região Agreste do Rio Grande do Norte, no início 

da década de 1940, período em que lá serviam subordinados ao recém-formado técnico-

agrônomo, Oswaldo Lamartine, então administrador da fazenda do pai. É, portanto, dessas 

experiências de observação e descrição de determinados saber-fazer, ocorridas no Agreste, que 

o sertanista começa a espacializar o sertão do Seridó em suas anotações.  
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Em seu estudo sobre a representação do outro, em que analisa as Histórias de Heródoto, 

François Hartog afirma que “a descrição é ver e fazer ver, mas, desde o momento em que se 

articulam espaço e saber, em que ela é espacialização de um saber, em resumo, um quadro – a 

descrição vem a ser também saber e fazer saber” (2014b, p. 263). Quer dizer, a etnografia de 

um saber-fazer não apenas faz ver o modo de fazer, mas se torna também um saber sobre 

determinado espaço e suas práticas. Assim, Oswaldo Lamartine identifica e faz ver o Seridó a 

partir de determinados modos de fazer. 

E mesmo que um ensaio, como por exemplo, Encouramento e arreios do vaqueiro no 

Seridó (1969), dedique cinco capítulos ao registro etnográfico, à descrição dos modos de 

curtimento e confecção das peças de couro, subdivididos em roupas de couro, as selas e seus 

acessórios, além das rédeas e outros apetrechos de guia, que o velho Pedro Ourives e seu filho 

Francisco Lins de Oliveira “desasnaram” no assunto, quando “peça por peça, iam falando e 

explicando, enquanto rabiscávamos estas notas por aqui assim...” (FARIA, 2016, p. 39), estes 

capítulos não dispensam consultas a uma vasta bibliografia com a qual Oswaldo Lamartine vai 

cruzando o seu registro etnográfico. Assim, recorre, por exemplo, a livros de Hélio Galvão e 

Câmara Cascudo, destacando inventários do Agreste e Litoral, datados do século XVIII, onde 

se identificam peças de couro com alguma descrição física e se coloca a fazer comparações; ou 

convoca os testemunhos de Henry Koster no relato de suas andanças pelos sertões de Assú e 

Mossoró, no início do século XIX, realizando o mesmo tipo de procedimento comparativo. Ou 

seja, as fontes históricas a que o ensaísta recorre não correspondem exatamente à região do 

Seridó. A fonte que remete mais diretamente ao Seridó é a técnica que os artesãos que ele 

entrevista aprenderam em uma oficina, em Caicó/RN, “do finado Almino Enéias”, ainda que o 

próprio registro etnográfico esteja sendo realizado no Agreste potiguar. 

Logicamente, isso não anula a possibilidade de que as mesmas técnicas e cultura material 

similar tenham existido no “Seridó antigo”, no “sertão do nunca mais” pintado nos ensaios 

oswaldianos. O que nos cabe aqui ressaltar é que, geralmente, as fontes utilizadas pelo ensaísta 

referentes à região do Seridó, são fontes que lhe são coetâneas, são dados retirados de relatórios 

econômicos do BNB, ou dos censos do IBGE, dos registros oficiais do Ministério da 

Agricultura sobre o setor produtivo agropecuário, dos resultados de obras e serviços realizados 

pelo DNOCS, etc. Fontes históricas como datas de terras, sesmarias, inventários, são sempre 

recuperadas de forma secundária, ou seja, compulsadas de outros livros que as citaram, e não 

dizem, necessariamente, respeito à região do Seridó, muitas vezes tratam-se de fontes cuja 

espacialidade se refere a região geograficamente aproximada ou historicamente similar, ou 
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mesmo comparável pelo recorte temporal correlato ao que o ensaísta está se dedicando, e não 

propriamente ao recorte espacial. 

Enfim, Oswaldo Lamartine não é um pesquisador de instituições arquivísticas a 

compulsar vastos volumes de velhas documentações empoeiradas. Ele é, sim, um assíduo 

frequentador de livrarias, sebos e bibliotecas, principalmente no Rio de Janeiro/RJ; é um leitor 

voraz e atento, de significativa bagagem bibliográfica, principalmente a bibliografia sertanista 

referente às regiões do antigo Norte e atual Nordeste do Brasil, mas não só, também conhece 

bibliografias referentes aos sertões coloniais da atual região Sudeste, dos pampas ao Sul do 

continente, e do velho Oeste estadunidense; e é ainda um burocrata do alto escalão do estado 

com conhecimento e acessibilidade às informações produzidas pelos órgãos estatais. 

Portanto, o Seridó oswaldiano vai sendo construído atravessado por diversas distâncias: 

a distância do registro etnográfico, realizado na região Agreste durante a década de 1940; a 

distância de muitas fontes históricas que não se referem propriamente ao sertão seridoense; e 

ainda a distância da escrita, marcada indelevelmente pelo afeto da saudade, que se dá na 

biblioteca de seu apartamento no Rio de Janeiro/RJ.  

Em termos etnológicos, esta composição tão diversa enfraquece a tentativa de 

“representar o que seria a cultura típica, a cultura que revelaria a identidade de dado recorte 

espacial” (ALBUQUERQUE JÚNIOR, 2013b, p. 108), ou seja, coloca em questão a suposição 

de singularidade de uma “cultura seridoense”. Contudo, apesar destas distâncias resultarem em 

lacunas e imprecisões, elas não tornam as pesquisas realizadas pelo sertanista completamente 

nulas. Em termos de conhecimento histórico, este é necessariamente lacunar, isto não é uma 

característica específica do ensaio oswaldiano. É a forma de lidar com estas lacunas que 

merecem as ressalvas do trabalho de análise historiográfica. As lacunas provenientes de todas 

essas distâncias são encobertas pelos relatos de memórias de velhos sertanejos, pelos indícios 

que a memória coletiva oferece no adagiário, pelas representações das ficções poéticas, fazendo 

com que o Seridó oswaldiano seja tecido por fios de diferentes texturas, constituindo uma 

tessitura sintética sofisticada. Dessa forma, delimitar com precisão o território administrativo, 

descrever com minúcias a fisiografia da região, prestar testemunhos pessoais de quem viu e 

tomou nota “tim-tim por tim-tim” daquilo que narra, servem como recursos retóricos que 

buscam reforçar a ambição veritativa de seus ensaios. 

Outro aspecto que contribui para a construção de uma dada imagem do Seridó no 

ensaísmo oswaldiano é, sem dúvida, a linguagem narrativa próxima da oralidade – um recurso 

característico em ficções regionalistas, utilizado na intenção de prestar maior realismo à obra. 

Para Walter Benjamin, narrar é partilhar experiências, “a experiência que passa de pessoa a 
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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” (1987, p. 198). Oswaldo Lamartine escreve seus ensaios utilizando-se desse recurso 

narrativo, quando coleta e utiliza o vocabulário “típico” do criatório, ou quando recupera na 

literatura folclórica, no cordel e em relatos orais, por exemplo, causos de superstições 

relacionadas às atividades de caça: 

O sertanejo seridoense carrega, como os demais homens do campo, as suas 

superstições legadas dos nossos antepassados luso-afro-ameríndios. [...] A 

caipora (curupira dos índios) não é “estória de Trancoso” para a maior parte 

daquela gente. Ela é a mãe do mato. Ruiva, assexuada, escanchada em um 

porco do mato e cachimbando – faz a vez do único código de caça que existe 

e se conhece naqueles mundos [...] Na noite de sexta-feira, evitam andar no 

mato. É o receio da caipora que os persegue com um assobio fino-de-fazer-

medo e açoita-lhes os cães [...] A meizinha usada para livrar o cachorro da 

caipora é a esfregadela de alho pelo corpo. [...] A caipora às vezes vem 

disfarçada em outro bicho. Um sertanejo, há muito, confidenciou-me haver 

disparado e recarregado a capricho sua lazarina por quatro vezes em um 

gavião vermelho: “Olhe que não dava 15 braças pra onde eu estava agachado. 

No primeiro tiro o bicho se arrepiou e sujou (defecou) – pensei inté que ia cair. 

Depois dos quatro, já desconfiado, rebolei uma pedra e vim m’imbora...” 

Outro contou-nos haver atirado em um veado e esse, impassivelmente, vir 

farejar o pé de pau onde estava trepado. Astúcias da caipora (FARIA, 2014, 

p. 52-53). 

Esta adoção do modo de narrar que constitui seu estilo demonstra que o sertanista não 

apenas se apropria do saber-fazer daqueles homens – seduzidos pela ideia de constar seu relato 

em um livro – que já se encontram a ele subordinados no trabalho cotidiano da fazenda, na 

intenção de introduzir aquele saber em uma escriturística com pretensões científicas, Oswaldo 

Lamartine também se apropria da linguagem, do vocabulário, do modo de narrar próprio 

daqueles sujeitos. Logo, mais uma vez se manifesta o lugar de classe que estrutura essa 

produção, no modo como da exploração da força de trabalho resulta também a exploração de 

um saber-fazer e do modo de narrá-lo, para escrever um sertão mais nítido (à sua perspectiva) 

e fazer ver um Seridó como seus próprios olhos (e ouvidos) veem (escutam), quer dizer, com 

os afetos de quem experiencia o espaço de uma dada posição – privilegiada. 

Compõe ainda a paisagem do sertão oswaldiano as personagens sertanejas – homens em 

sua grande maioria – que, assim como o lugar que ocupam, também estão “se finando”. É 

importante ressaltar que seus ensaios tem como temas centrais objetos da cultura sertaneja. 

Logo, as vidas narradas pelo escritor cumprem uma função secundária no corpo do ensaio, estas 

vidas narradas servirão, de uma forma ou de outra, para a construção do argumento ensaiado 

por Oswaldo Lamartine acerca de uma determinada cultura. Geralmente essas personagens 

aparecem em comentários breves, ilustrativos, na melhor das hipóteses constituem aquilo que 
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Albuquerque Júnior chamará de biografemas, por conter “elementos que se repetem com dada 

regularidade nas narrativas biográficas” formando “unidades estruturais não só do discurso 

biográfico, mas também da própria forma como pensamos e constituímos sujeitos em nossa 

cultura, através dos quais também os sujeitos se pensam e se definem” (2019b, p. 121-122), 

quer dizer, os biografemas são 

espécie de átomos do discurso biográfico, de elementos fundamentais em que 

se pode decompor a maior parte dos discursos de cunho biográfico, como: 

nome, data e local de nascimento e morte do biografado, nome dos pais, 

família a que pertenceu e que veio a constituir, se veio, profissões e cargos 

que exerceu, lugar ou lugares onde viveu, legado que deixou para a sociedade 

(ALBUQUERQUE JÚNIOR, 2013a, p. 121). 

Diferentemente daqueles “jecas” que ocupavam as páginas de seus artigos de jornais, em 

seus ensaios aparecem personagens mais singulares, como Joel Dantas, o mineralogista cego, e 

o mestre Correia, caçador de cascavel e jararaca (FARIA, 2014, p. 26, 41); o espanhol mestre 

Estevão, e mestre Manoel Alexandre, feitores de cerca de pedras, e uma certa “Luzia de tal”, 

dona de uma tropa de jumentos (FARIA, 2012, p. 37-38); ou Xandinho, o mais extraordinário 

derrubador de gado (FARIA, 2016, p. 30). 

Em A caça nos sertões do Seridó (1961), por exemplo, Oswaldo Lamartine dedicará 

algum espaço a um caçador em especial. Segundo o ensaísta, a caça costuma ser tópico corrente 

nas palestras sertanejas, e apesar de no presente coetâneo à escrita do ensaio esta prática já se 

mostrar como uma atividade meramente ocasional no Seridó, ela foi fundamental aos colonos 

que povoaram a região com a criação de gados em fins do século XVIII. Naquela sociedade os 

caçadores eram vistos como heróis por conseguirem rastejar os animais criados soltos na 

caatinga e por defenderem os rebanhos contra animais selvagens. Notadamente os caçadores de 

onça passam a compor o imaginário coletivo. O autor comenta então sobre famílias inteiras que 

se tornaram notórias por suas habilidades de viver da caça, e logo em seguida passa a citar 

aqueles que se destacaram como caçadores: um certo Miguelão das Marrecas e José Gomes da 

Trindade, encontrados em versos de cordel e nas páginas dos estudos folclóricos de Câmara 

Cascudo. 

Neste imaginário se destaca a figura de José Sátiro de Sousa (1829 - 1911), mais 

conhecido como Cazuza Sátiro, apresentado como o caçador de onças mais famoso nas ribeiras 

seridoenses, ao lado de um de seus cães, Labugão (FARIA, 2014, p. 32). A partir “das mais 

encantadoras páginas da tradição oral sertaneja” e de narrativas de um velho sertanejo com 

quem conviveu e conversou, e que lhe dizia que aquilo que contava havia sido “transmitido 
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como autêntico por um contemporâneo do grande matador” (FARIA, 2014, p. 33), Oswaldo 

Lamartine traça um perfil social, físico e moral para aquele caçador: 

Abastado proprietário no vizinho município de Patos (PB), a poucos 

quilômetros da fronteira com o Seridó (Serra dos Troncos), devotou toda a sua 

vida a perseguir onças, atendendo chamados de muitas léguas sem aceitar 

qualquer remuneração – apenas pelo prazer de ouvir um cachorro chorador 

em noite de lua numa guela de serra e os esturros do gatão nas furnas. Caráter 

forte, reto e modesto. Cultivava duas manias: esquipar cavalos e criar 

cachorros onceiros (FARIA, 2014, p. 32-33; grifos do autor). 

Narra também, muito brevemente, o modo como o caçador alimentava seus cães de caça, 

com carne de boa qualidade e cuidadosamente desossada para não prejudicar a dentição dos 

cães; e ainda um episódio em que tenta adquirir um cão que havia se mostrado bom caçador de 

onça, mas cuja negociação não consegue se efetivar devido a absoluta recusa do dono em se 

desfazer de Cambraia, o cão por quem tinha grande estima. Encerra a apresentação da 

personagem com duas estrofes de versos que anunciam a “aposentadoria” do caçador em 

“novecentos e quatro”, já velho, cansado e doente de asma, e sua morte como “herói do sertão”, 

digno de uma estátua com armas em mãos (FARIA, 2014, p. 34). 

As três páginas que ocupa com este biografema, além dos versos de cordel, do diálogo da 

fracassada negociação de Cambraia, e notas de rodapé com glossário explicando as 

terminologias “típicas” do criatório norte-rio-grandense, traz ainda uma ilustração da capa do 

folheto História do matador de feras Cazuza Satyro, sem identificação de autoria. O desenho 

mostra um homem magro e de barbas compridas, com um clavinote boca de sino a tiracolo, 

enfrentando uma onça, que está em pé sobre as patas traseiras, e com as patas dianteiras 

confrontando o caçador, que em uma das mãos traz um facão e na outra uma zagaia com a qual 

perfura o peitoral da fera, sugerindo bravura ao confrontar a onça em uma luta corporal. 

Em suma, este biografema faz a apresentação formal do nome do indivíduo e do apelido 

pelo qual é conhecido, identificando seu período de vida com os anos de nascimento e morte 

entre parêntese. Indica ainda onde residiu, sua condição social, e o motivo de sua fama. As 

fontes onde recupera as informações são memórias e um folheto de ficção. Trata-se, portanto, 

da reprodução de uma personagem que se tornou lendária. O fato deste biografema compor um 

ensaio que tem a pretensão de documentar um determinado aspecto da vida rural no sertão 

seridoense demonstra que este sertão abarca uma dimensão épica a qual não se tem interesse 

em derriscar. O herói sertanejo e o seu legado de bravuras, situado entre o legendário e o 

histórico, se mantém intacto contra feras ou narrativas. 

Outro breve biografema ocorre nas páginas de Os açudes dos sertões do Seridó (1978), 

trata-se da apresentação que o ensaísta faz de José Lourenço da Silva (1901 - 1971), o mestre 
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fazedor de barragens que serviu de fonte etnográfica para Oswaldo Lamartine no ensaio 

supracitado.  

Zé Lourenço, como era conhecido, é apresentado como sertanejo da “raça dos Batistas do 

Seridó”, que começara a trabalhar em construção de açudes aos oito anos de idade no 

levantamento da parede-lombo-de-peba do Açude Quiporó, em fazenda de mesmo nome, em 

Acari/RN, mesma cidade onde nascera. Já rapaz, passara a trabalhar de cassaco nas obras da 

IFOCS (Inspetoria Federal de Obras Contra as Secas), nos períodos de estiagem, onde 

aprendera o ofício de mestre da açudagem (FARIA, 2012, p. 24). 

Dezenas e mais dezenas de paredes se alevantaram com sua engenharia rude 

e tosca, cujos instrumentos se resumiam em um novelo de barbante e, como 

dizia ele, um nivél de pedreiro. 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 (Fz. Lagoa 

Nova, Riachuelo/RN), 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 (FARIA, 2012, p. 25; grifo do autor). 

Oswaldo Lamartine encerra a narrativa biográfica informando da morte do mestre de 

barragens em decorrência de leucemia. E lamenta: “uma das derradeiras sementes dessa nação 

de gente que está se finando” (FARIA, 2012, p. 25). 

Esta apresentação biográfica compõe um ensaio de um escritor já maduro que não hesita 

em explorar seu estilo próximo da oralidade. Não há indicação de fontes, mas não é difícil 

supor. Zé Lourenço foi subordinado a Oswaldo Lamartine quando administrava a Fazenda 

Lagoa Nova, na década de 1940. O mestre foi alguém próximo à família Lamartine, alguém 

sobre quem se teve notícias até a sua morte. Além do mais, o testemunho próprio que dá sobre 

a parede construída naquela fazenda denuncia o uso da rememoração. 

Em resumo, considero importante ressaltar que Zé Lourenço é a fonte oral, o mestre de 

ofício que serve ao exercício etnográfico de Oswaldo Lamartine sobre a cultura da açudagem, 

portanto, uma personagem importante para a construção do ensaio. Além deste protagonismo, 

a personagem é dotada, na descrição que recebe, de algumas qualidades que caracterizam o 

sertão oswaldiano, digo, o sertão do Seridó segundo Oswaldo Lamartine: rude, tosco, e em vias 

de extinção. 

Entendemos que adotar o uso de biografemas na composição de seus ensaios é também 

povoar o seu sertão de personagens que refletem a identidade que deseja construir para o Seridó, 

mesmo que estas não habitassem exatamente aquela região – Cazuza Sátiro vivia em Patos 

(PB), e Zé Lourenço vivia na região Agreste desde pelo menos a década de 1940 até a sua 

morte, em 1971, “nas quebradas da Serra Branca (Riachuelo/RN)” (FARIA, 2012, p. 25), estes 
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biografemas, portanto, dizem não só sobre o sertanejo como sobre o sertão do Seridó. Um 

espaço construído no ensaísmo oswaldiano com elementos épicos e históricos, e povoado por 

homens bravos e rudes, mas trabalhadores e habilidosos. 

Desse modo, a construção do Seridó oswaldiano é um complexo exercício de 

espacialização que abarca a demarcação de caminhos e limites naturais e territoriais, a 

composição de uma paisagem, ora agônica ora paradisíaca, marcada por um estilo poético, pelo 

envolvimento afetivo e um modo de narrar próximo da oralidade comum a certos sujeitos que 

ocupam aquele espaço. Estas personagens, por sua vez, são representadas em uma vida social 

harmoniosa entre si – conflituosa apenas em sua relação com elementos da modernidade, 

considerados estrangeiros – e observados sob a perspectiva de dadas qualidades que 

caracterizam a identidade sertaneja que alimenta o empreendimento oswaldiano de escrever um 

sertão à distância, quer dizer, uma habilidade selvagem em praticar uma cultura rústica. 

 

2.2.1.3 Síntese epistemológica 

Ensaiada a partir de método e estilo próprios, na etnografia praticada por Oswaldo 

Lamartine é possível observar, quanto à documentação consultada, duas marcas principais: a 

grande diversidade tipológica das fontes, e a leitura acrítica delas. Neste sentido, para o 

sertanista, tudo pode se tornar fonte, contudo, a fonte já traz explícita nela mesma aquilo que 

tem a dizer. Não existe de sua parte maior esforço em realizar a crítica externa das fontes. 

Quanto aos principais procedimentos metodológicos acionados por Oswaldo Lamartine, 

a ênfase de sua prática etnográfica encontra-se na descrição de um processo de produção 

artesanal, dos modos de fazer e de viver do sertanejo. É justamente este gesto descritivo, o seu 

“trabalho de campo”, que, pretende-se, prestará aos seus ensaios o caráter de objetividade mais 

rigorosa. É aqui que o sertanista dá garantias de narrar tudo, “tim-tim por tim-tim”. Geralmente, 

Oswaldo Lamartine realiza essa descrição acompanhando e/ou entrevistando um mestre de 

ofício. Seus ensaios de maior repercussão são aqueles em que registra os modos de fazer dos 

artesãos seridoenses sobre a caça, a pesca, a construção de açudes, e o trabalho com couro. 

Apesar dos homens consultados serem sertanejos seridoenses, esses registros foram realizados 

na Fazenda Lagoa Nova, situada na região Agreste do estado do Rio Grande do Norte, quando 

os homens estavam subordinados ao jovem agrônomo, administrador da propriedade de seu pai. 

Contudo, o registro etnográfico dos ensaios oswaldianos não se dão unicamente pelo trabalho 

de campo. Em Apontamentos sobre a faca de ponta (FARIA, 2006), as informações sobre a 

etnografia da cultura da cutelaria é compulsada em outra pesquisa sobre o artesanato cearense. 

Trata-se, portanto, de uma pesquisa bibliográfica. Oswaldo Lamartine de Faria consegue ainda 
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se corresponder por cartas com Waldemar Torquato dos Santos, um artesão residente em 

Campina Grande/PB, que presta depoimento às questões colocadas pelo próprio sertanista. Já 

em Ferro de ribeiras do Rio Grande do Norte (FARIA, 2009), a fonte que lhe informa sobre a 

fabricação do ferro de marcar é ocultada, mas apesar disso, o escritor desenvolve uma 

minuciosa descrição do processo. 

Quando o sertanista resolve fazer uso do questionário, geralmente é enviado para órgãos 

da administração pública e/ou correspondentes sertanejos, e/ou pesquisadores eruditos de seu 

círculo de sociabilidades que já desenvolveram algum trabalho relacionado ao tema/objeto em 

que está interessado. É comum também a troca de correspondência com outros pesquisadores 

lançando questões pontuais, os mais correntemente requisitados são Câmara Cascudo, Hélio 

Galvão, Olavo de Medeiros Filho e Vingt-un Rosado. 

No quesito referente à pesquisa bibliográfica não há limitações para Oswaldo Lamartine, 

qualquer texto que lhe caia em mãos – de ficção ou não-ficção, oriundo de fonte oficial ou 

informal – pode vir a ser utilizado como fonte caso apresente alguma informação que lhe 

interesse para a composição de seu ensaio – em relação a este aspecto, qualquer um de seus 

ensaios, sem exceção, pode ser tomado como exemplo. 

A construção de sentido para seus ensaios segue um padrão regular. Em todos os ensaios, 

seu objeto de pesquisa tem uma origem remota a ser descoberta, seja em um tempo imemorial, 

ou vagamente delimitado, como na Pré-história ou Antiguidade – exceto em Seridó, séc. XIX: 

fazendas & livros (1987), cujo recorte temporal já vem pré-estabelecido desde o título, talvez a 

exceção se deva ao fato do ensaio em questão ter sido construído a quatro mãos, em pareceria 

com o Pe. João Medeiros Filho, pois precisar um recorte temporal não é característico do métier 

oswaldiano. Apesar da distância, é possível desenvolver um processo de historicidade 

pretensamente continuada do objeto, desde o espaço-tempo mais remoto até a 

contemporaneidade. Esta historicização será responsável por dotar seu objeto da qualidade de 

ancestralidade. Porém, enfatiza a especificidade etnocultural que diferencia a cultura sertaneja 

de outras culturas, demarcando uma tradição própria do sertão. E ainda que construa um 

processo histórico para o seu objeto, recusa uma teleologia do progresso como um processo 

progressivamente evolutivo dotado de positividade, tal como entendida no século XIX. Assim, 

este objeto singular estaria correndo riscos de extinção ou já caíra em desuso devido o avanço 

da modernização das técnicas e tecnologias que alcançam os sertões. Logo, o seu registro 

etnográfico das culturas artesanais produzidas no Seridó seria um esforço de preservação da 

memória destes aspectos da cultura material da antiquíssima tradição do sertão do criatório. 
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Em consequência da busca por uma origem longínqua para o seu objeto, os recortes 

espaciotemporais apresentam, de certo modo, pretensões “universais”, no sentido que partem 

desde tempos imemoriais, ou da Pré-história ou Antiguidade até a contemporaneidade, nos 

sertões do Seridó – o que em alguns casos soam como um típico mito de origem. A imprecisão 

do recorte espaciotemporal é uma característica da falta de rigor na escriturística oswaldiana, é 

bem complicado tentar delimitar com precisão um recorte temporal em seus textos, pois 

diferentes temporalidades estão constantemente sendo relacionadas. A conexão entre esse 

recorte universal do objeto, sua origem remota, e a historicidade contínua daquele passado 

atemporal até o seu próprio testemunho na contemporaneidade conforma o sentido histórico 

nos textos de Oswaldo Lamartine de Faria. 

Quanto à espacialidade, apesar de dar ênfase à região do Seridó, em nenhum de seus 

ensaios as fontes dizem respeito somente a ela, sempre há referência à outras espacialidades, 

no intuito de realizar comparações que evidenciem singularidades ou similaridades entre elas, 

o que significa que em muitos casos, na falta de fontes sobre a região do Seridó, informações 

referentes a outras espacialidades são assumidas como válidas também para a região do Seridó 

através da comparação por similaridade. Este é, de fato, um procedimento válido. Contudo, 

adotá-lo, exige por parte do pesquisador uma série de ponderações que justifiquem a 

assimilação dos dados exógenos e ao mesmo tempo torne explícita a condição meramente 

aproximativa entre as diferentes espacialidades, algo que não ocorre de forma evidente no texto 

oswaldiano. 

Observar com atenção as fontes utilizadas por Oswaldo Lamartine, na intenção de 

triangulá-las, mostra-se um exercício bastante útil na verificação da imprecisão 

espaciotemporal típica de seu procedimento de pesquisa. Todos estes apontamentos sobre 

fontes e metodologias servem para chamar a atenção para o fato de que apesar de operar com 

método, este não é, necessariamente, suficiente para dar garantias de validade acerca do 

conhecimento que produz (ARÓSTEGUI, 2006, p. 419). 

O caráter experimental de suas operações continua no momento propriamente da 

representação escriturária. Os pressupostos da representação em Oswaldo Lamartine são a 

flexibilidade da escrita e da forma. Algo já explícito na fase periodista, por exemplo, no artigo 

“Sugestões para divulgação da literatura técnica”, publicado na Revista Bando (1955), onde 

Oswaldo Lamartine defende a representação de conhecimentos técnico-agrônomos voltados 

para o público agricultor através da literatura de cordel, e favorecido pelo ambiente de 

institucionalização científica ainda primário nos órgãos através dos quais publicou seus ensaios. 
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Toda a fase ensaísta do escritor reflete esses pressupostos. Por exemplo, no uso do 

“vocabulário do criatório”, o vocabulário regionalista presente em sua narrativa, que a aproxima 

da oralidade, provocando um efeito de aproximação também entre narrador e leitor; o uso do 

adagiário popular ou dos versos da literatura de cordel a partir do qual desenvolve seus 

argumentos ao mesmo tempo em que seduz o leitor, ou seja, exercendo concomitantemente 

funções estética e indiciária. Um exemplo pode ser encontrado no ensaio A caça nos sertões do 

Seridó, onde o sertanista parte do mote de cordel “Bote no chão que eu amarro / Derrube que 

eu faço esteira” (FARIA, 2014, p. 11) para defender o argumento de que nos sertões a 

escravidão tinha uma face mais humanitária por aproximar senhor e escravo na labuta cotidiana, 

“toda uma tradição de vida e trabalho que se formava sem o elo hierárquico do feitor dos 

engenhos de cana” (FARIA, 2014, p. 12). 

São estas as marcas que permitem ao sertanista escrever um sertão do Seridó com uma 

rubrica própria, escrito desde cima, da perspectiva dos arejados alpendres da casa-grande de 

fazenda, e à distância de seu gabinete no Rio de Janeiro/RJ, situado na fronteira entre a literatura 

e a ciência, uma ficcionalização controlada por diferentes níveis de objetividade de suas fontes 

e de seus procedimentos metodológicos e narrativos, um sertão que carrega essencialismos de 

um sertão semiárido, rústico e rural, ornado por intensa e sedutora carga afetiva motivada pelas 

memórias familiares do autor/narrador/personagem, em uma narrativa permeada de valores 

conservadores que remetem ao regime senhorial do patriarcalismo, enrustidos sob as delícias 

da prosa regionalista. Assim constrói uma alegoria etnográfica a partir de fontes as mais 

diversas, e que aponta para um sertão que caminha a passos largos para extinção, como é 

comum ao discurso folclorizador. Dele, resistem ainda modos de fazer e viver sujeitos ao 

paliativo registro etnográfico e aos louvados artifícios da memória. 

Enfim, para Oswaldo Lamartine de Faria, a escrita etnográfica é um experimento flexível 

de cabo a rabo; não à toa sua escolha estratégica pelo gênero ensaístico, como forma propícia à 

adequação de uma escrita autobiográfica, com forte carga subjetiva aliada a um conhecimento 

técnico e pragmático. 

 

2.3 FASE AUTOMONUMENTALISTA 

Na escrita oswaldiana há subsumido um empreendimento que, com o passar dos anos, 

passa a ter gradativamente maior protagonismo no projeto literário do autor, qual seja: uma 

produção de si mesmo. É justamente esta ênfase na produção e monumentalização de sua 

própria personagem que me leva a classificar o momento literário demarcado entre 1989 e 2006 

como fase automonumentalista. 
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Como já foi colocado anteriormente, entendo como a fase automonumentalista da obra 

oswaldiana aquele período em que se dedica às publicações de monumentalização de sua 

própria personagem, cujas produções destacam suas redes de sociabilidades com outros 

intelectuais e instituições relacionadas ao universo das letras (academias científica e literária, 

grupo de bibliófilos e imprensa), mesmo que o conteúdo dessas publicações estejam de algum 

modo relacionadas ao sertão, este aparece cada vez mais como uma qualidade da identidade 

oswaldiana e menos como um objeto com protagonismo próprio. 

A historiadora Angela de Castro Gomes aborda a relação estabelecida entre o indivíduo 

moderno e os seus documentos, que pressupõe o exercício da escrita de si: 

Essas práticas de produção de si, [...] da constituição de uma memória de si, 

[...] evidenciam a relevância de dotar o mundo que os rodeia de significados 

especiais, relacionados com suas próprias vidas [...] O ponto central a ser 

retido é que, através desses tipos de práticas culturais, o indivíduo moderno 

está constituindo uma identidade para si através de seus documentos, cujo 

sentido passa a ser alargado. Embora o ato escrever sobre a própria vida e a 

vida de outros, bem como de escrever cartas, seja praticado desde há muito, 

seu significado ganha contornos específicos com a constituição do 

individualismo moderno. A chave, portanto, para o entendimento dessas 

práticas culturais é a emergência histórica desse indivíduo nas sociedades 

ocidentais (GOMES, 2004, p. 11). 

Portanto, estas publicações contribuirão para a consolidação da identidade narrativa que 

Oswaldo Lamartine de Faria assume, quer dizer, uma identidade estática e atemporal, o que no 

caso do nosso escritor diz respeito às qualidades de um sertanista com vinculação genealógica 

e fortemente afetiva com o sertão do Seridó, defensor das tradições do universo sertanejo, cujos 

valores se manifestam tanto na postura em que se coloca em relação com o mundo à sua volta 

quanto no estilo de sua linguagem. 

Neste período, a escrita de si se manifestará de forma mais explícita em entrevistas, 

quando Oswaldo Lamartine é provocado a rememorar e narrar eventos que ocorreram em sua 

vida e/ou dar opinião sobre seu tempo, “o indivíduo assume uma posição reflexiva em relação 

à sua história e ao mundo onde se movimenta” (MALATIAN, 2009, p. 195), e mesmo as 

correspondências com seus pares funcionam muitas vezes neste mesmo sentido. Mas 

publicações como Alguns escriptos da agricultura no Império do Brasil (1998), Notas de 

carregação (2001) e Carta da seca (PEREIRA, 2006) também revelam nuances de sua 

identidade narrativa.  

Sobre o índice bibliográfico publicado em 1998, contendo as referências produzidas no 

século XIX, no Brasil, voltada sobre a temática da agricultura, “numa coedição entre a 

Fundação José Augusto, do governo do Estado do Rio Grande do Norte, e a Fundação Vingt-
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Un Rosado, [e que] por isso, integra a Coleção Mossoroense” (SOBRAL, 2018, p. 155), o autor 

chega a dizer ao amigo editor, que “as minhas coisas – vc sabe – são rabiscos de um louco que 

ainda não desencarnou do séc. XIX” (ROSADO, 1995, p. 50), e que se trata de “caduquice de 

velho para ficar rebolada por aí” (ROSADO, 1995, p. 69), menosprezando e duvidando ele 

próprio da utilidade do projeto, talvez para sondar o interesse na publicação e/ou provocar o 

incentivo do amigo. Um índice bibliográfico serve principalmente como instrumento 

especializado de pesquisa. 

Notas de carregação trata-se de uma coletânea de artigos de temática ecológica, sobre os 

sertões da caatinga, publicados em órgãos da imprensa do Rio de Janeiro/RJ e Natal/RN. Este 

livro será publicado por Scriptorim Candinha Bezerra e Fundação Hélio Galvão, compondo o 

projeto da Coleção Nação Potiguar, cujo Conselho Editorial é formado por Candinha Bezerra, 

Dácio Galvão, Moacy Cyrne e Humberto Hermenegildo. 

Já a Carta da seca, sua última publicação bibliográfica, aquela que efetiva publicamente 

a existência do clube potiguar de bibliófilos, os Alfarrabistas do Indez da Ema, trata-se de um 

documento encontrado no lixo da cidade de Acari/RN, na década de 1940, por José Gonçalves 

Pires de Medeiros36, assinado por um tal Targino Pires Pereira. A carta teria sido escrita durante 

a seca de 1877, e remetida ao major Antônio Pires de Albuquerque Galvão, pedindo meios para 

subsistir. As pesquisas genealógicas desenvolvidas por José Bezerra de Araújo conseguiram 

identificar quase todas as personagens que constam neste documento, exceto o autor da carta. 

O livro conta ainda com um glossário paleográfico que ‘traduz’ as abreviaturas que constam da 

transcrição do texto original. A publicação traz o nome do sertanista como responsável pela 

organização e notas desta publicação que foi idealizada como um produto raro, para apreciação 

bibliófila, um livro de “autor papa-jerimum já falecido” em uma edição de “tiragem limitada e 

o mais artesanal possível” (PEREIRA, 2006, p. 9), por isso mesmo sai com o selo do grupo 

potiguar dos Alfarrabistas do Indez da Ema. 

                                                 

36 Seridoense nascido em Acari/RN, José Gonçalves Pires de Medeiros (1919-1951) foi Deputado Estadual pela 

UDN (União Democrática Norte-rio-grandense), na legislatura referente ao período de 1947-1951. Faleceu em 

desastre aéreo ocorrido no Rio do Sal (Aracaju/SE), com uma aeronave que levava entre seus passageiros a 

comitiva com parte do recém-eleito Governo do Estado do Rio Grande do Norte, incluindo o governador Dix-sept 

Rosado (1911 - 1951), irmão de Vingt-Un Rosado, e alguns de seus auxiliares e secretários. O acidente causou a 

morte de vários ocupantes do governo, que necessitou ser recomposto, e durante as negociações para a 

recomposição do governo agora assumido por Silvio Pedroza (1918 - 1998), do PSD (Partido Social Democrático), 

Oswaldo Lamartine foi convidado para ocupar a pasta da Agricultura, mas recusou sob a justificativa de que o 

Ministério da Agricultura lhe havia designado “altas funções” ao lhe confiar a reorganização da Colônia Agrícola 

em Barra do Corda, no Maranhão, para “criar novos serviços de fomento, experimentação e observação, um 

trabalho de envergadura que impossibilita o seu afastamento” (Diário de Natal, Natal/RN, 26 jul. 1951, p. 1.). José 

Gonçalves Pires de Medeiros compunha o grupo de escritores potiguares, da geração de 1945, que se destacaram 

no movimento literário regionalista que emergia naquele período em Natal/RN (Diário de Pernambuco, Recife/PE, 

22 jul. 1951, 2ª secção, p.1). 
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Percebe-se que já não há nesses títulos um exercício de pesquisa como as que foram 

realizadas sobre os objetos ensaiados na fase da escrita etnográfica; tratam-se muito mais de 

coleção e organização de documentos que o relacionam às atividades e instituições do universo 

letrado e erudito. Trata-se de um exercício de produção de si mesmo. Mas, como já dizíamos, 

serão as entrevistas e correspondências que mais explicitarão esse esforço de 

automonumentalização. 

Em 15 de novembro de 1989, data em que comemorava 70 anos de idade, Oswaldo 

Lamartine encaminhou ao amigo e jornalista Vicente Serejo, as cartas de Câmara Cascudo que 

havia recebido e colecionado. A remessa vai acompanhada de um bilhete que diz: “A 

correspondência contida nesta pasta, de Luís da Câmara Cascudo (Natal, 30/dez/1898 - 

30/jul/1986) para mim, não se destina ao prelo” (FARIA, 2005, p. 9). Porém, anos depois, a 

documentação é publicada no livro De cascudo para Oswaldo (2005). Nele, Oswaldo narra, 

carta por carta, os mais de trinta anos de correspondência que manteve com o amigo folclorista, 

associando publicamente um nome ao outro de forma incontestável.37 

Naquele mesmo período, em fins da década de 1980, Oswaldo Lamartine também 

compartilhou com um outro amigo, Veríssimo de Melo, a correspondência de seu pai, Juvenal 

Lamartine, remetidas a Câmara Cascudo e a si próprio. Segundo Veríssimo de Melo (MELO, 

1995, p. 50), estas cartas estão publicadas no volume Cartas de Mário de Andrade a Luís da 

Câmara Cascudo (1991). É que a esta altura, Oswaldo Lamartine já estava preocupado em se 

“desfazer dos livros enquanto é tempo” (ROSADO, 1995, p. 53), e desde o início da década 

reclamava não ter em sua biblioteca “espaço para arquivo de correspondência” (ROSADO, 

1995, p. 32). De todo modo, não menosprezava esta documentação, pois, em 1986, quando 

morre Câmara Cascudo, chamava a atenção de Vingt-un Rosado sobre “a importância dos 

postais como documentário”, aconselhando ao amigo editor que cuidasse dos ‘mossoroenses’ 

e os do ‘oeste’ (ROSADO, 1995, p. 47). Todos esses gestos indicam que apesar de acusar não 

ter espaço para arquivar correspondências, Oswaldo as manteve guardadas – pelo menos 

algumas delas, como foi o caso dos conjuntos de cartas a ele remetidas por Juvenal Lamartine 

e Câmara Cascudo – e, ocasionalmente, as remeteu a terceiros, em coleções organizadas, 

possibilitando, portanto, que esta documentação alcançasse um público além do restrito 

destinatário original, que era si próprio.38 

                                                 

37 O conjunto de correspondências contidas neste livro já foi examinado exaustivamente em pelo menos duas teses, 

ver (CASTRO, 2015) e (OLIVEIRA, 2016). 
38 A carta em que Oswaldo Lamartine diz estar pensando em se desfazer de seus livros, data de 19 de fevereiro de 

1989. Em setembro do mesmo ano o sertanista iniciaria uma relação de troca literária por correspondência com o 

sertanejo Ramiro Monteiro Dantas, seu parente e amigo seridoense, residente em Serra Negra do Norte/RN, a 
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Também já comentamos suas correspondências com o amigo agrônomo e editor, Vingt-

un Rosado, publicadas no livro Conversas sobre a Bastilha (1995). Nestas conversas, os amigos 

vão se apoiando, ombro a ombro, na esfera da produção de si, enquanto intelectuais potiguares, 

dedicados principalmente às questões agronômicas por meio do fomento à cultura, do 

investimento de esforços em prol de uma formação educacional especializada, fosse através da 

ESAM, fosse através da Coleção Mossoroense e, logicamente, das pesquisas que ambos 

realizavam – nas quais mutuamente se consultavam – e que acabavam postas em circulação por 

esta casa publicadora, usufruindo bem dos meios de produção aos seus dispor também na 

empreitada dos si mesmos. 

Naquele mesmo ano, Veríssimo de Melo publica o livro Cartas e cartões de Oswaldo 

Lamartine (1995), onde coleta correspondências que denotam a singularidade estilística 

oswaldiana, remetidas a outros escritores potiguares (além do próprio organizador da obra, 

demais destinatários são: Câmara Cascudo, Olavo Medeiros Filho, Vicente Serejo e Vingt-un 

Rosado) e a alguns parentes do sertanista (o sobrinho e também escritor Pery Lamartine; o 

irmão Silvino Lamartine de Faria; e Bigodão, primo em segundo grau). Tal como ocorreria com 

o livro de correspondências entre o sertanista e Câmara Cascudo, a publicação organizada por 

Veríssimo de Melo não foi aceita de imediato. Aliás, Oswaldo tentou desencorajar o amigo em 

diferentes oportunidades durante o próprio processo de construção da obra, argumentando que 

“nada acrescentaria a ninguém, além de parecer uma ‘corrente de cabotinismo’ entre amigos” 

(MELO, 1995, p. 57), assumindo assim uma postura de colaboração relutante. É que o desejo 

do organizador era o de publicar “os textos completos” da documentação, ou seja, sem cortes, 

mas o sertanista “não gostou” da ideia (MELO, 1995, p. 25), então o modo encontrado para se 

alcançar um acordo parece ter sido o de que o material passasse antes por uma supervisão de 

Oswaldo Lamartine: “Pede que faça uma capação. Tirei as pp. 11-14 e parte da 20. Não fosse 

o receio de parecer grosseiro – lixo com todas elas” (MELO, 1995, p. 83). A argumentação 

utilizada para convencê-lo foi a de que 

[...] não iríamos escrever ensaio para o seu deleite pessoal. Nosso propósito é 

outro. Estamos escrevendo para o futuro. Trata-se de contribuição nossa ao 

conhecimento da figura humana e do intelectual Oswaldo Lamartine de Faria 

– que ele queira quer não, será amanhã motivo de indagações, pesquisas e 

estudos. Afinal, Oswaldo nos deixa obra de etnografia valiosíssima. De agora 

em diante, ninguém poderá escrever sobre o homem do Seridó ignorando os 

ensaios de Oswaldo Lamartine (MELO, 1995, p. 25). 

                                                 

quem envia dezenas de seus livros desde o Rio de Janeiro/RJ. A troca de missivas e envio de livros se arrastaria 

pelo menos até 1994. Analisei um conjunto destas em (MEDEIROS, 2019). 



103 

 

(Somos gratos que a publicação tenha se concretizado!) Portanto, neste livro, destaca-se 

o modo como o sertanista se relacionava, por correspondência ou em situações públicas – já 

que também constam discursos e saudações –, com alguns parentes e escritores de seu círculo 

de sociabilidades, dando ênfase ao estilo da linguagem operada por Oswaldo Lamartine, 

independentemente da situação ou temática oportunizada pela comunicação. Assim, tem-se 

situações diversas, desde discursos em ritos acadêmicos, postal de festas de fim de ano, 

comentários sobre livros publicados, à gracejos amistosos em período de carnaval. 

Convém expormos alguns momentos dessas comunicações. Por exemplo, um postal de 

felicitações que o sertanista remete ao seu irmão, Silvino Lamartine, que se encontra hospedado 

na Fz. Ingá (zona rural de Acari/RN), em 21 de dezembro de 1974, e que se tornará público 

muito antes da publicação deste livro, pois veio a ser publicado em duas edições do Diário de 

Natal (Natal/RN), em coluna que tratava de notícias referentes à região do Seridó potiguar.39 

Mano. O nascente veio para você, para os nossos irmãos, os nossos pais e os 

pais dos nossos pais, do boqueirão dessas serras. Por trás delas, as margens 

das águas escorrem pelo baixio do Rio do Ingá e afluentes, onde se erguiam 

as casas dos nossos antepassados mais distantes. A nata da terra escorrida das 

quebradas da Serras Grande (ou do Bico da Arara) e da Caiçarinha estrumou 

pastos e lavouras que fizeram prosperar suas fazendas. Aí é o nosso nascente. 

Dalí vinham o sol, o vento, as preparações de inverno, as chuvas e o verde. 

Das serras, a madeira primeira para os currais e as linhas de aroeira com que 

ergueram as casas que (n)os agasalharam. Daquele silêncio nasceram histórias 

e estórias de homens e bichos e assombrações para o nosso entretimento de 

meninos e evocações no envelhecer. Cada recanto, ladeira, grota, curva de rio, 

árvore ou serrote – representam um pedaço do nunca mais de todos nós. 

Muitos cresceram, envelheceram ou tiveram a aventura maior de se finar, 

velados pelo testemunho desses chãos. Para nós – que a vida desterrou para 

outros horizontes (ou sem horizontes) – resta o consolo da paisagem na 

parede... Que possa você, meu irmão, envelhecer em anos, rijo e sadio como 

nossos avós, olhando as mesmas serras que nos viram crescer (MELO, 1995, 

p. 75). 

Aqui, no espaço privado da correspondência, a paisagem seridoense é construída de forma 

ainda mais afetada pela subjetividade do escritor. A evocação poética à avoenga, aquela herança 

da colonizadora ancestralidade que demarca a “nossa” história e o “nosso” incontestável lugar 

é um recurso recorrente no discurso oswaldiano. Ele pode ser visto novamente no elogio que o 

sertanista faz ao pesquisador Olavo Medeiros Filho quando na oportunidade de um comentário 

sobre o livro Velhas famílias do Seridó (1981): 

Olavo: Abraços. [...] Ainda ontem, voltava molhado da rua – u’a chuva de 

arrombar açude – e capiongo (é que havia encontrado um livro agora inútil há 

muito pedido por Hélio) – quando o porteiro me entregou as 475 páginas das 

                                                 

39 Notícias do Seridó. Diário de Natal, Natal/RN, 26 out. 1977, p. 15; e Diário de Natal, Natal/RN, 19 jul. 1978. 
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VELHAS FAMÍLIAS DO SERIDÓ. Não engoli direito a ceia – um olho no 

feijão e outro nele – e daí me apojei naquela exploração – bolinagem dos livros 

esperados. Desinterrei ossos (ou melhor, cinzas) das nossas raízes com a 

mesma incontida inveja de não ter vivido naquelas eras. É passada de gigante. 

Rastro com fé de oficio em cada pisada em chão de areia, barro ou lajedo [...] 

o Seridó e todos nós, umbigos por lá enterrados, estamos de parabéns. Vc 

desencavou os 3 papéis da vida de cada tronco que por lá se situou. Fez e fez 

bem feito, sem arrodeios nem enxertos. É o miolo de muitos páus que a gente 

só conheceu a casca. É um desses livros que honram as prateleiras das estantes 

de qualquer biblioteca regional. [...] E é bom saber que ainda tem gente jovem 

e capaz interessada em estudar a nossa terra e raízes. (MELO, 1995, p. 40-41, 

destaque do autor). 

Um último trecho que se mostra interessante mencionar diz respeito a uma negativa que 

o sertanista recebe de uma Academia (a documentação não torna evidente de qual academia se 

trata), posto que este tópico que diz que Oswaldo Lamartine “jamais quis ingressar em 

academias ou clubes de qualquer espécie” (MELO, 1995, p. 21) também compõe um traço 

singular de sua identidade narrativa. A carta, datada de 30 de outubro de 1988, foi remetida a 

Veríssimo de Melo, e o trecho que nos interessa diz o seguinte: 

Agradeça ao velho Raul – esse Dr. cigano – a generosidade de pensar em meu 

nome para a Academia. Nem carece recitar artigos de estatutos para dizer do 

impedimento. Não tenho o menor espírito associativo nem me adorno 

amagotado. Sou um bicho de oco, rabugento e só. E é melhor tê-los vivos e 

amigos. Respondo com a sentença maior do magistrado papa-jerimum 

Alcebíades Fernandes: ‘Eu? Vótis...’ E não veja nisso qualquer atitude de 

menoscabo. É bestidade mesmo de matuto que talvez um dia a etologia 

consiga explicar... Fui proposto com vc, Dom Eugênio, Enélio e um mundão 

de gente para o Instituto Histórico, naqueles tempos de Aldo Fernandes. 

Lembra-se? Apois nunca mais botei os pés lá... Vamos deixar como está. É 

mais fácil e gostoso conviver com a mortalidade. Antonio Pinto (de quem 

tenho muitas saudades) dizia que a eternidade devia ser uma chatice e o nada 

o apavorava (MELO, 1995, p. 48-49). 

No ano anterior, mais precisamente em 15 de janeiro de 1987, Oswaldo Lamartine de 

Faria já havia sido homenageado na Academia Norte-Rio-Grandense de Letras (ANRL) com a 

Medalha do Cinquentenário da ANRL, ofertada por Diógenes da Cunha Lima, então presidente 

da Academia, e demais dirigentes.40 Este Presidente é o mesmo que, enquanto Reitor da UFRN, 

no início da década de 1980, conseguiu a parceria com o Centro Gráfico do Senado Federal que 

possibilitou a publicação da coletânea de ensaios Sertões do Seridó (1980), provavelmente o 

livro do sertanista com maior tiragem e, consequentemente, mais conhecido. Imagino que a 

negativa se deu pela mesma Academia, quanto aos motivos para a recusa, estes parecem ter 

sido vencidos, posto que em 14 de novembro de 2001, às véspera de seu aniversário de 82 anos 

de idade, o escritor “tomou posse na Academia Norte-Rio-Grandense de Letras, na cadeira 

                                                 

40 MACEDO, Paulo. Academia de Letras. In: Diário de Natal, Natal/RN, 9 jan. 1987, p. 2. 
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número 12, anteriormente ocupada por seu pai Juvenal Lamartine de Faria, pelo escritor e 

folclorista Veríssimo de Melo e que teve como Patrono o jurista Amaro Cavalcanti” (FARIA, 

2002, s/n). Seu discurso de posse presta homenagem à Câmara Cascudo e aos antecessores e 

patrono da cadeira que vem ocupar. Este discurso, juntamente com a saudação realizada por 

Vicente Serejo, foram publicados pelos Sebo Vermelho e Fundação Guimarães Duque sob o 

título O sertão de nunca mais (2002). 

Após a imortalização na ANRL, Oswaldo Lamartine de Faria também seria consagrado, 

em 16 de dezembro de 2002, “Pesquisador Emérito” pela Fundação Joaquim Nabuco (FJN), do 

Recife/PE – antigo IJNPS, através do qual o sertanista publicou no início de sua carreira como 

ensaísta –, então presidida por Fernando de Mello Freyre, filho de Gilberto Freyre, personagens 

a quem foram dirigidos os agradecimentos do sertanista, ao ‘cair na tocaia amiga’ de mais esta 

homenagem. A cerimônia ocorreu na ANRL, em Natal/RN.41 

Outra instituição a participar do processo de monumentalização do escritor foi a 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte, concedendo-lhe, em 16 de novembro de 2005, 

um dia após seu aniversário de 86 anos, o título de Doutor honoris causa, justificado nas 

palavras do então reitor, Ivonildo Rêgo: 

Oswaldo Lamartine construiu uma obra que há de ficar como uma das mais 

importantes contribuições de um brasileiro para o enaltecimento da nossa 

identidade cultural. Por toda a sua história de vida, pelo notório saber no 

campo da etnografia, pelo conjunto de sua obra citada e estudada no Brasil 

inteiro, é que a UFRN se sente feliz em lhe outorgar este título (OSWALDO, 

2011, 26:15min). 

Além das ANRL, FJN, e UFRN, Oswaldo Lamartine também participou do grupo de 

bibliófilos Alfarrabistas do Indez da Ema, e no Rio de Janeiro/RJ, do Centro Norte-

Riograndense, e da organização não-governamental Fundação Brasileira de Conservação da 

Natureza (SOBRAL, 2018, p.82), à qual não só se filiou como também instigou a filiação de 

amigos – “dever primário de todos nós” – como é possível ver nas correspondências com Vingt-

un Rosado (ROSADO, 1995, p. 26). O que me parece suficiente pra colocar em xeque a 

afirmação de que “jamais quis ingressar em academias ou clubes de qualquer espécie” (MELO, 

1995, p. 21). 

Em 1999, “a produtora cultural e fotógrafa Candinha Bezerra irá mostrar o sertão 

‘colonial e nobre’ [de Oswaldo Lamartine de Faria] através de suas lentes” (CASTRO, 2015, 

p. 69). O ensaio fotográfico Voo na Acahuan foi realizado na Fazenda Acauã, situada na região 

                                                 

41 MADRUGA, Woden. O discurso e o rifle. In: Tribuna do Norte, Natal/RN, 7 dez., 2019. Disponível em: 

http://www.tribunadonorte.com.br/noticia/o-discurso-e-o-rifle/466780. Acessado em: 23 out., 2021. 

http://www.tribunadonorte.com.br/noticia/o-discurso-e-o-rifle/466780
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Agreste do estado do Rio Grande do Norte, quando Candinha Bezerra estava trabalhando na 

Fundação José Augusto. Sobre o ensaio ela diz:  

Dácio [Galvão, que em 1999 ocupava um dos cargos do Centro de Promoções 

Culturais da FJA] 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 (CASTRO, 2015, p. 79).  

Como em outras oportunidades, o primeiro posicionamento do sertanista foi o de 

resistência à ‘honraria’, mas em seguida colabora com a proposta, inserindo o ensaio em uma 

espécie de ‘ritualização’. O “sertão colonial e nobre” do qual nos fala Candinha Bezerra são os 

relicários (louças, tapeçarias, quadros, móveis marcados pela heráldica da família, etc.) com os 

quais o escritor ornamentou a sua casa de fazenda. 

Em 2001, a então namorada e também escritora Natércia Campos, organiza o livro de 

entrevistas com o já octogenário Oswaldo Lamartine de Faria, intitulado Em alpendres 

d’Acauã. Primeiramente, a escritora conta que o “teimoso teve de ser dobrado”, ou seja, 

convencido a concordar com o projeto, mas logo após “tomou gosto” pela ideia. Contudo, “ele 

‘podou’ adjetivações e louvores” das questões remetidas pelos “perguntadores”, que formavam 

uma colônia de “amigos mais próximos”, quais sejam: o consagrado escritor Ariano Suassuna; 

o arquiteto, poeta e ensaísta Carlos Newton Jr; o escritor Cláudio Galvão; o filho agrônomo 

Cassiano Aranha Lamartine; o ex-reitor e Presidente da Academia de Letras do RN, Diógenes 

da Cunha Lima; o professor universitário e escritor Francisco Dantas; o sociólogo, pesquisador 

da Fundação Joaquim Nabuco e membro da Academia Pernambucana de Letras, Frederico 

Pernambucano de Mello; o jornalista e escritor Lenine Pinto; o seridoense, professor 

universitário e poeta Luís Carlos Guimarães; a professora universitária e escritora Maria Lúcia 

Dal Farra; a cunhada matriarca, Nasinha Lamartine; a escritora e namorada Natércia Campos; 

o professor, jornalista e poeta Nei Leandro de Castro; o primo, médico e escritor memorialista 

seridoense Paulo Bezerra; o sobrinho e escritor memorialista seridoense Pery Lamartine; a 

consagrada escritora Rachel de Queiroz; o professor universitário e escritor Sanderson 

Negreiros; o professor universitário, escritor e membro da Academia de Letras do RN, Vicente 

Serejo; o agrônomo, editor e escritor Vingt-un Rosado; o poeta Virgílio Nunes Maia; e o 

jornalista Woden Madruga (CAMPOS, 2001, p. 8). 
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Na abertura do livro, justificando a coletiva, Natércia Campos faz uma breve apresentação 

do entrevistado, da seguinte forma: 

Rede e alpendre nos levam ao embalo das vozes dos contadores de histórias. 

São eles donos do condão-mágico de fazer com que os ventos desçam em 

cicios e o fogo dos candeeiros mantenha seu mistério de luz e sombra na longa 

vigília, para melhor serem escutadas suas evocações. O poder das palavras faz 

o tempo retroceder, o silêncio despertar das longínquas noites-velhas, e “os 

segredos múltiplos da Reminiscência, o Mundo que vive em nós obscuro e 

palpitante” adeja com suas amplidões de sonhos. No pouso acolhedor deste 

alpendre perpetua-se a História dos Sertões do Seridó, pelas perguntas dos que 

aqui pernoitaram, nos fazendo sentir que o “sertanejo tem padrinhos clássicos 

e velhíssimos.” As respostas de Oswaldo Lamartine de Faria revelam o amor 

ao chão, aos dias de antanho, quase sempre míticos, a etnografia – “nossa 

memória no Tempo” (CAMPOS, 2001, p. 7). 

Ao ressaltar as qualidades “mágicas”, “misteriosas”, “míticas” e “oníricas” reforça-se 

aqui uma dimensão fantástica sobre aquela etnografia e memórias produzidas por este contador 

da “História do Sertão do Seridó”. O que é interessante notar é que, da parte do próprio Oswaldo 

Lamartine, quando questionado pelo primo e também escritor memorialista, Paulo Bezerra, se 

“gostaria de ter sido um Pedro Ourives, o seleiro; um Miguelão das Marrecas, o matador de 

onça; ou um Silvino da Caiçarinha”, em referência ao coronel seu avô, o sertanista recusa todas 

as três personagens: 

Quem eu gostaria mesmo de ter sido, primo, era um cantador de feira. O Josué 

Romano (Teixeira/PB, 1877-1913) – sobejo como eu de uma grande seca 

(1877). Tão grande quanto o pai, Romano de Mãe d’Água. Daí me apojo na 

pabulagem dele: 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! (CAMPOS, 2001, p. 14-15). 

Em outra passagem, no mesmo livro, o sertanista revela, em resposta a uma provocação 

do filho, Cassiano Aranha Lamartine, “um inconfessado momento de orgulho escondido”, 

ocorrido quando ainda morava no Rio de Janeiro/RJ, em uma feira de cordel, recitou em voz 

alta os primeiros versos de “O Pavão Misterioso” e o vendedor responsável pela banca o 

convidou para trabalhar ajudando nas vendas: “Era a glória maior! O coração veio bater no pé 

da goela e eu saí por ali areado, distante, pisando chãos de saudade” (CAMPOS, 2001, p. 59-

60). 

Não que estas personagens de cantador de pelejas e recitador de “romanços de feira” 

fossem, de fato, um anseio do sertanista que não pudera ser vivido. Mas são, de certo modo, um 

autorretrato imaginário, são memórias sintomáticas, que refletem uma faceta de sua própria 

personagem, um caractere que compõe aquela identidade narrativa do saudoso e versátil escritor 

de verve regionalista. 
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Enfim, estas conversas de alpendre entre parentes e amigos próximos, em sua grande 

maioria de um círculo de sociabilidade letrada e intelectual,42 reafirmam, reforçam 

coletivamente a produção de um si mesmo que há muito vinha manifestando-se dentro e fora 

do ensaísmo oswaldiano e cujas qualidades serão em grande medida perpetuadas até mesmo 

após a morte do escritor. 

Em 2005 será publicado o último livro de correspondências com o sertanista ainda em 

vida, aquele que reúne as cartas enviadas por Câmara Cascudo. Também concederá a entrevista 

aos professores da UFRN, Humberto Hermenegildo e Vilma Vitor Cruz, que servirá como 

principal peça audiovisual a compor os documentários “Um príncipe do sertão” (2011) e “Tinta 

de pinhão-bravo” (2015). Nesta entrevista, muitas das falas do entrevistado repetem, quase ipsis 

litteris, as respostas contidas no livro organizado por Natércia Campos. Enquanto depoimentos 

de convidados diversos vão, em sua maioria, reafirmando e dando sustentação a uma identidade 

já estabelecida, portanto, pode-se dizer que estes documentários audiovisuais estão em 

harmonia com a identidade narrativa assumida por Oswaldo Lamartine. 

Em seu conjunto, todos esses títulos funcionam como uma argamassa discursiva que 

estabiliza e fortalece a imagem de um intelectual dedicado ao estudo dos sertões, em especial, 

o sertão do Seridó. Uma figura comprometida com um ideal educativo acerca dos cuidados com 

o espaço sertanejo, incluindo aí a preservação do meio ambiente e de certos valores e objetos 

culturais que inscreve como tradicionais. Essa figura vai sendo consolidada, reconhecida por 

indivíduos, círculos de sociabilidades e instituições do universo letrado, onde ora se ressalta “a 

subjetividade de sua prosa poética”, ora se ressalta “o cuidado com a pesquisa” (OSWALDO, 

2015, 11:30min), ou ambas, a depender da oportunidade do elogio. Oswaldo Lamartine de Faria 

é, portanto, um monumento construído por várias mãos.  

 

2.3.1 O último príncipe do sertão do Seridó 

Como já havia afirmado, na maior parte destas produções que compõem o período 

automonumentalista da obra oswaldiana, os sertões perdem o protagonismo para a personagem 

de Oswaldo Lamartine de Faria, apesar de uma certa noção de sertanidade, de identidade 

sertaneja, e muito especialmente o regionalismo seridoense estar sendo recorrentemente 

convocadas e operadas de forma a situar e qualificar a personagem que se pretende sedimentar, 

tornar monumento. 

                                                 

42 Em conhecida entrevista a Sanderson Negreiros, o sertanista diz que “o alpendre é o tipo do lugar bom para se 

fazer análise e história”. NEGREIROS, Sanderson. O grande sertão de Oswaldo Lamartine. O Poti, Natal/RN, 19 

fev., 1967, p. 5. 
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É como se o autor fosse pouco a pouco tomando o lugar da obra, tornando-se ele próprio 

um produto dela, ocupando nela, cada vez mais, um lugar para além do de autor, o lugar de 

personagem, uma personagem em evidência, de protagonismo inquestionável. Contudo, 

Oswaldo Lamartine reluta em reconhecer isto, se recusa a assumir que o sertão do Seridó que 

escreveu é um sertão oswaldiano, um sertão autoral, ou melhor, um sertão autobiográfico. 

Propositadamente, não [considero autobiográfico o conjunto de meus livros]. 

É possível que no relato de um fato, palavra, entrelinha ou até reticência, haja 

algum esquecido resto de mim. Mas isso é mais fatível no campo da ficção 

onde a indumentária do romance é mais das vezes costurada com retalhos da 

vida (CAMPOS, 2001, p. 78). 

Mesmo que antes tenha dito que “os meus rastros são os meus livros” (CAMPOS, 2001, 

p. 10), ou que seus livros são “consequência de momentos vividos, ouvidos e lidos” (CAMPOS, 

2001, p. 62), há resistência em assumir o caráter autobiográfico do sertão que escreve, algo 

similar àquela postura de “colaboração relutante” que costuma ter ao receber propostas de 

homenagens e honrarias. Assim, me parece que, para além das qualidades de humildade e 

honestidade intelectual, render reconhecimento aos seus mestres de ofício – aqueles a quem 

acompanhou no registro das artes de fazer, sempre lembrados em todas as oportunidades em 

que recebeu honrarias –, também faz parte dessa dinâmica de ocultar-se quando fala de sua obra 

literária, numa performance em que mostra-se na escrita do sertão (através dos testemunhos e 

dos afetos manifestos) e esconde-se no testemunho sobre sua própria escrita. Porém, anular-se 

de todo na escrita, não “contaminar” com sua própria subjetividade o conhecimento que produz, 

é uma tarefa impossível e, muito provavelmente, esta nunca foi uma intenção, de fato, levada a 

cabo por Oswaldo Lamartine. 

Na já comentada entrevista concedida ao amigo Sanderson Negreiros, o sertanista 

informa sobre o que motivou seu interesse pelo sertão: 

Dois motivos me levaram para o estudo do sertão: filho caçula de um velho 

sertanejo (Juvenal Lamartine), ouvia muitas conversas e histórias e estórias 

acerca de tudo que tivesse relação objetiva e subjetiva com o sertão. Isso 

marcou minha memória e determinou minha formação. A segunda coisa foi 

minha aproximação com Cascudo – ele envenenou toda minha vida, no bom 

sentido, é claro. Começou a pedir informações a mim. Daí, iniciou a sugerir 

estudos emprestando-me livros e livros. [...] Não posso esquecer a influência 

também de José Gonçalves de Medeiros (NEGREIROS, 2001, p. 237). 

Juvenal Lamartine não foi apenas um pai sertanejo, filho de colonizadores do sertão do 

Seridó, foi também o último governante do velho sertão, aquele cuja destituição em outubro de 

1930, representa, no ensaísmo oswaldiano, o marco do princípio do fim do sertão antigo. Em 

postura defensiva, Oswaldo Lamartine fala sobre o governo do pai em carta de 3 de maio de 

1993, remetida a Veríssimo de Melo: 
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Reconstituam o RN de 1928-30. Ele governou 2 anos e 10 meses com 

minguado orçamento, sem Faculdade, asfalto, rádio, ajuda federal e com um 

ano de inverno desmantelado ([19]30) numa economia basicamente agrícola. 

Não aumentou impostos – reduziu alguns. Não contraiu empréstimos. 

Governou com funcionalismo atrasado 9 meses – assim o recebeu do 

antecessor. Ou parava para “botar em dia”, ou trabalhava. O que fez não é 

preciso lhe dizer. Vc já enumerou em sua fala de posse na Academia. Isso tudo 

está nas Mensagens e no O meu governo à disposição dos historiadores 

(MELO, 1995, p. 61, destaques do autor). 

Também se mostra agradecido em carta datada de 12 agosto de 1989, remetida a Vingt-

un Rosado, ao tecer comentários acerca do texto A guerra santa de uma vida...,43 de sua esposa 

América Fernandes Rosado Maia (1922 - 2009), que aborda o governo de Juvenal Lamartine: 

E me comprou com a defesa que fez do governo do velho Lamartine. Em 

poucas palavras disse mais que certo livro recentemente editado sobre a 

República Velha. Neste, em 9 páginas dedicadas ao Velho, três, i. é, a 1/3 

parte, é sobre a morte de Chico Ferreira... Mas o espetáculo da História é visto 

também dependendo do lugar onde a gente está assentado. Chega de filosofar 

sem sustância. O que vale é a lealdade e espírito de justiça com que vocês 

lambuzam a gente de mel de jandaíra. Um beijo nela – de um mortal e velho 

amigo (ROSADO, 1995, p. 55). 

Nos interessa neste comentário a noção perspectivista com que percebe o discurso 

histórico. Isto é, Oswaldo Lamartine tem plena consciência de que o “lugar” de onde se 

“observa” a história reflete no resultado das considerações acerca da mesma. Assim, também o 

lugar que o sertanista ocupa traz implicações à “história” que ensaia para o sertão seridoense. 

Dessa forma, ele e a sua família, a sua privilegiada genealogia, ocuparão um lugar e 

desempenharão um papel no Seridó oswaldiano. Aqueles estarão entre os responsáveis por 

colonizar e fazer cumprir a vocação pecuarística da região. Ele, se ocupará em “guardar para 

não ver se perder” (CAMPOS, 2001, p. 63) a tradição de um tempo passado, de um sertão que 

já não é, pois só pode ser passado. 

Por mais que tenha se dedicado, por seis décadas, “a tudo engavetar” (CAMPOS, 2001, 

p. 63), alguns temas que desejava pesquisar ficaram nos sonhos: os andarilhos (MELO, 1995, 

p. 65), os velhos telhados sertanejos (NEGREIROS, 2001, p. 239), as cercas de pedra 

(OSWALDO, 2011, 17:40min), o jumento, as afamadas burras-de-sela (CAMPOS, 2001, p. 

77), e o fogo, desde as técnicas mais primárias até a chegada do fósforo e combustíveis 

                                                 

43 Não foi possível recuperar qualquer informação acerca deste título mencionado na carta. Porém, a reedição que 

a Coleção Mossoroense fez de O meu governo (1992), de Juvenal Lamartine, traz como apresentação um texto de 

América Rosado, intitulado “Análise de uma época: A Idade de Ouro”, retirado de um discurso proferido a 28 de 

julho de 1989, na Academia Mossoroense de Letras. O que nos faz crer, pelo conteúdo e data, que trata-se do 

mesmo texto ao qual Oswaldo Lamartine faz menção nesta carta de 12 de agosto de 1989. O meu governo foi um 

relatório originalmente publicado em 1933, quando Juvenal Lamartine retornou do exílio decorrente de sua 

destituição, com o propósito de servir como “uma prestação de contas ao povo do Rio Grande do Norte” 

(LAMARTINE, 1992, p. 3). 
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industriais no sertão (OSWALDO, 2011, 18:05min). De todo modo, sua consagração faz 

entender que “ele cumpriu toda uma liturgia civilizatória, e ele emerge nisso aí como o último 

príncipe daquela aristocracia letrada” (OSWALDO, 2011, 08:45min). E era através do 

letramento, de uma educação e uma formação profissional voltada para a difusão e valorização 

de produtos “tipicamente” sertanejos, seridoenses, que acreditava ser possível que aquilo que 

designava como sendo a tradição poderia sobreviver às transformações do tempo, dizia ele que 

“nós precisamos de uma faculdade que garanta nossos valores culturais, nossos produtos, que 

fixe a mão de obra e que evite os especuladores de fora” (OSWALDO, 2011, 15:01min). 

Assim, é construída e monumentalizada uma personagem: um insuspeito sertanejo, de 

origem nobre, desprovido de ambições duvidosas, conhecedor e saudoso amante de uma região 

pátria, o Seridó, que empreende o esforço de uma vida, a obra de sua vida, sob o signo da 

tradição, da salvaguarda de um conjunto de objetos dispersos e em desuso, da lisonja da 

memória de certos personagens e de certos valores. Será esta a identidade narrativa assumida 

por Oswaldo Lamartine, reproduzida por aqueles de seu círculo de sociabilidades, e ainda hoje, 

postumamente, em comentários e apresentações que acompanham as reedições de seus 

trabalhos, em eventos comemorativos e pesquisas que tomam sua vida e sua obra como objeto, 

realizados dentro e fora da Universidade. Mas o confronto com documentos diversos, 

testemunhos variados, e análises mais distanciadas, torna possível desmistificar, contribuir para 

a complexificação desta personagem ao trazer à tona elementos de caráter múltiplos e por vezes 

contraditórios.  

O menino Oswaldo cresceu em uma família cuja posição social privilegiada advinha da 

propriedade rural, da exploração da terra e das pessoas que nela viviam, mas que não a 

possuíam. Cresceu ouvindo histórias sobre a grandeza e os valores de uma sociedade que 

desaparecia, teria sido erguida por grandes homens, seus antepassados. Viu a jovem República 

de espírito envelhecido ruir sobre o seu teto e sentiu a dor de grandes perdas: a distância do pai, 

a morte de um irmão, um passado glorioso que não viveu. 

Só veio encontrar um lugar para si no estudo da Agronomia, no Sudeste do país, em uma 

escola que buscava se expandir para além do campo do ensino, para a pesquisa e 

experimentação, quando o ensino universitário ainda não era uma realidade consolidada no 

Brasil. Filho de uma elite rural que gradativamente perdia espaços de poder em uma sociedade 

cada vez mais complexa, urbanizada e industrializada, mas que mantinha o status de um 

sobrenome, garantiu o seu lugar na alta burocracia do Estado, uma posição social estável, sua 

inserção nos círculos letrados, de onde podia exaltar determinadas memórias. Um percurso 

comum a muitos nordestinos filhos de elites rurais decaídas que na vida adulta mudavam para 
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o Sudeste, a trabalho, e passavam a produzir, na imprensa ou em publicações bibliográficas, 

memórias saudosistas sobre os espaços onde haviam passado sua juventude. 

Lida, desde a década de 1940, com uma tensão constante, de um lado sua formação 

técnica com forte vinculação ao pensamento estadunidense44 de desenvolvimentismo 

econômico o induz a pensar melhorias para a produção do setor agropecuário, por outro lado, 

o processo de modernização do país significa avançar sobre valores morais e condições 

tecnológicas em processo de desuso e obsolescência. Se encontra aqui no contexto da invenção 

do Nordeste como um espaço de tradições morais, sociais e culturais, investindo grande esforço 

intelectual na construção dos objetos dessas tradições através de registros e ensaios etnográficos 

sob uma justificativa conservacionista. Há, portanto, um esforço em conciliar tradição e 

modernização, de manter as expectativas sob o controle de experiências passadas. 

O homem que viveu em diferentes capitais, e em zonas interioranas do país administrando 

grandes fazendas e colônias agrícolas, educou-se nas melhores instituições de sua época, atuou 

como formador de opinião em salas de aulas e em colunas de jornais, advogou pela 

modernização do setor agropecuário secretariando uma associação desta classe produtora, 

conhecido por sua elegância, relacionou-se com mulheres profissionais liberais, casou e 

divorciou-se em um tempo em que o divórcio não era algo corriqueiro, estabilizou-se 

financeiramente em alto cargo de agência bancária voltada especialmente para o 

desenvolvimento econômico de uma região, e notabilizou-se como escritor em carreira paralela 

recebendo honrarias diversas pelo conjunto da obra que construiu como um narrador das 

tradições sertanejas, quando na maturidade fixa-se na Fazenda Acauã, no intuito de viver o 

sertão que pintava em suas memórias, se recusa a reconhecer a dimensão imaginária de sua 

invenção, levando a si mesmo à conclusão de que “não existe mais sertão!” (OSWALDO, 2015, 

25:45min), o sertão fora extinto pela modernidade. 

É mais uma vez a partir das reflexões do filósofo Paul Ricoeur (1991) que nos pomos a 

pensar sobre a questão da construção identitária de Oswaldo Lamartine. Desta vez faço uso das 

noções de mesmidade e ipseidade que, segundo o teórico, conformam uma identidade, sendo a 

mesmidade uma forma da identidade, de certo modo, consolidada, vista e dita como uma 

                                                 

44 A Escola Superior de Agricultura de Lavras (ESAL) estava ligada a uma missão presbiteriana estadunidense 

que chegou ao Brasil na década de 1870, e procurou se instalar inicialmente em Campinas/SP mas, devido um 

surto de febre-amarela, acabou se transferindo para Lavras/MG. Estes missionários sabiam que no Brasil “não 

encontrariam uma condição religiosa favorável”, mas a proclamação da República, associada a “uma elite que 

professava o liberalismo” poderiam acomodar seus projetos que visavam “a propaganda protestante indireta pela 

educação” e a “formação de lideranças políticas e eclesiásticas” via educação dos filhos das elites (RODRIGUES, 

2013, p. 61). 
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substância estática e atemporal que caracteriza uma identidade por sua unicidade, semelhança, 

continuidade e permanência. Enquanto a ipseidade seria a forma dinâmica dessa identidade, o 

caráter diverso de uma identidade que se manifesta de forma pontual, que muda no tempo, que 

permite que um mesmo sujeito possa se ver como um outro de si mesmo.45 

Talvez Oswaldo Lamartine de Faria – o escritor, ensaísta, etnógrafo, folclorista, 

memorialista, pesquisador, sertanista –, que costuma se dizer um “bicho do mato” (CAMPOS, 

2001, p. 39), seja mesmo um bicho de sete cabeças, uma identidade multifacetada, uma 

identidade sobreposta pela narrativa inventada por aquele homem moderno, criativo, bem 

articulado, destacado em todos os espaços em que atua, com acesso aos círculos de elites 

políticas, econômicas e intelectuais, que desenvolveu para si mesmo uma personagem pública, 

com uma linguagem própria, uma origem distinta, e uma história – memória – a contar. Esta 

identidade narrativa consegue apresentar ao público uma homogeneidade quanto à sua própria 

personagem, ela servirá de referência a terceiros quando o tópico de discussão for Oswaldo 

Lamartine de Faria. Enquanto que a identidade pessoal daquele teve de lidar cotidianamente 

com os conflitos, as contradições, as complexidades, enfim, as tensões de se viver efetivamente 

uma vida. Quanto aos significados da vida de Oswaldo Lamartine de Faria como uma 

totalidade, faço uso do verso do poeta e também historiador Muirakytan K. de Macêdo, “decerto 

que toda palavra é incapaz” (MACÊDO, 2011, p. 25). 

Deste modo, encerramos esta pesquisa observando que os usos da memória, individual e 

coletiva, realizados por Oswaldo Lamartine e por diversos outros agentes (individuais, coletivos 

e institucionais) que contribuíram com a reprodução e monumentalização do autor e sua obra, 

mobilizando uma certa noção de identidade sertaneja, calcada na invenção de uma tradição 

herdada de uma ancestralidade colonizadora, possibilitaram o fortalecimento de uma memória 

patriarcal na historiografia, possível de, hoje, ser entendida como uso “incompetente” da 

história, por compreender em seu escopo “concepções equivocadas, parcialidade e falta de 

formação adequada” (BAETS, 2013, p. 22), se levarmos em consideração o artigo “Uma teoria 

do abuso da História”, do historiador belga Antoon de Baets, onde afirma que a produção 

historiográfica incompetente “pode ser bastante distorcida e preconceituosa, porém não é 

irresponsável nem abusiva na medida em que não ultrapassa o limite moral da desonestidade 

ou da grave negligência” (2013, p. 22). A teoria proposta sugere que o uso irresponsável e o 

                                                 

45 Quando na faixa etária dos oitenta anos, Oswaldo Lamartine fala com certo desdém de um texto sobre atletismo 

por ele escrito e publicado em torno de sessenta anos antes, sob a justificativa de que aquele texto tinha “muito 

pouco de seu” (CAMPOS, 2001, p. 31), trata-se aqui de um exemplo claro de como a identidade de intelectual 

sertanista que construiu para si se relaciona com este outro de si mesmo, um outro escritor que apesar de ser 

propriamente ele, não era ainda aquilo que ele se diz ser. 
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abuso da história operam em três níveis: heurístico (nível documental, no âmbito dos arquivos), 

epistemológico (nível teórico ou argumentativo), e pragmático (o próprio trabalho 

historiográfico). No caso da produção oswaldiana, especialmente o nível que Baets chama de 

epistemológico abre margem para questionamentos em razão da aplicação lógica e retórica 

utilizadas em sua análise dos dados (2013, p. 31), como pudemos ver em tópico anterior. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Escritor consagrado por seu estilo narrativo de verve regionalista, Oswaldo Lamartine de 

Faria dedicou em torno de seis décadas de sua vida a escrever sobre o sertão, e nesse esforço 

semeou especialmente as páginas de um sertão do Seridó. No decorrer desta pesquisa buscamos 

examinar os modos como sua biografia atravessou a etnografia por ele realizada e da qual 

resulta aquele Seridó oswaldiano. 

Neste sentido, discutimos no primeiro capítulo desta dissertação algumas das condições 

que possibilitaram a constituição de certa relação entre o escritor e o tempo, quer dizer, as 

condições históricas que moldaram o modo de Oswaldo Lamartine, inserido na crise da 

modernidade, relacionar-se com o tempo. Uma recapitulação sobre desdobramentos, no Rio 

Grande do Norte, de eventos da história política do Brasil serviu de base para considerarmos 

certos reflexos existenciais manifestos nas páginas do sertão oswaldiano, no que diz respeito a 

sua política do tempo; ou dito de outra forma, como o modo que o sertanista percebe e se 

relaciona com o mundo à sua volta reflete-se no modo como opera o tempo do sertão do Seridó, 

um tempo experienciado como crise, desorientado, anacrônico – ou alocrônico –, em voltas 

com a tradição.  

Escrever um sertão do Seridó passará por inventar-lhe uma tradição que possa ser também 

um elogio às suas raízes genealógicas. Assim o passado será recorrentemente usado para 

pontuar uma dominação política na região, onde romper com este passado significa romper com 

a própria condição de existência do sertão. A naturalização de certa ideia de identidade sertaneja 

busca sustento e legitimidade em uma supostamente remota tradição como forma de agir sobre 

o futuro, aprisionando-o, domesticando-o, “reafirmando uma tradição necessária e cuja 

transmissão torna-se condição da própria vida coletiva presente” (GUIMARÃES, 2000, p. s/n). 

A tradição se constrói através da captura de objetos do cotidiano pelo método de etnologização 

de certos artífices. O ensaísmo surge aqui como espaço de potencialidade criativa onde 

cientificismo e ficcionalização encenam a alegoria de um pastoril etnográfico, de um modo de 

ser e viver sertanejo, seridoense. 

Assim, práticas escriturísticas do espaço vão dando forma ao Seridó oswaldiano, seu olhar 

– desde cima e desde fora – configura uma paisagem natural e social gerida por sua 

credibilidade política que, “mediante uma ficção de legitimidade, reúne cuidadosamente as 

relíquias de convicções antigas” (CERTEAU, 1998, p. 278). Oswaldo Lamartine “utiliza a 

escrita como forma de poder” (HARTOG, 2014b, p. 326), o poder de inventar um outro através 

da etnografia, um outro em forma de espaço, um espaço afetado por condições naturais e 

sociais, mas também fortemente afetado pela subjetividade do autor; um outro em forma de 
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sujeito, um sujeito rude, mas habilidoso; um outro em forma de si mesmo, já que o Seridó 

oswaldiano pressupõe, além do sertão e do sertanejo, também um Oswaldo Lamartine de Faria, 

um autor/personagem que os narra e a si mesmo narra, como um outro diverso daquele de sua 

pessoa. Quer dizer, o técnico-agrônomo, alto funcionário do BNB, na maior parte de sua vida 

residente em uma das maiores metrópoles do país, que fez fama em carreira paralela como 

escritor, fazendo uso de seu conhecimento especializado em toda a sua vida profissional – ou 

seja, uma postura propriamente moderna –, surge nos escritos e outras falas públicas como um 

amante do sertão (desde o berço) e inflexível defensor de rústicas tradições sertanejas 

ameaçadas pelo desenvolvimento de adventos da modernidade.  

A pesquisa documental e o confronto crítico de testemunhos expõe a ilusão biográfica 

que sustenta a monumentalização desta personagem, demostrando que Oswaldo Lamartine 

passa a se interessar pelo sertão em sua fase adulta, principalmente após sua inserção em um 

círculo de sociabilidades eruditas e se estabilizar profissionalmente. Sua posição social 

permitirá firmar laços profissionais e amistosos com sujeitos de mesmo perfil, fazendo do sertão 

do Seridó, ao mesmo tempo, um objeto de estudo sobre o qual construir sua carreira como 

escritor e uma especial peça memorialista. 

Resulta desta escrita indefinida, ensaiada como etnografia e repleta de memórias – que 

abusam do esforço de naturalização da identidade sertaneja calcada sob valores patriarcais, a 

vida no criatório rural, e de rusticidade técnica –, uma obra atravessada pela história, uma 

história em grande medida herdada da historiografia produzida ainda no século XIX, refletindo 

uma cultura em que o conhecimento histórico era usado para fixar uma memória e legitimar 

projetos identitários a esta relacionados. 

O Programa de Pós-graduação em História dos sertões que recentemente se inicia, no 

Centro de Ensino Superior do Seridó da UFRN, terá como uma de suas tarefas empreender “a 

criação, demolição e reestruturação de imagens do passado que pertencem não só ao mundo da 

investigação especializada, mas também à esfera pública onde o homem atua como ser político” 

(HOBSBAWM, 2012, p. 21). Esperamos que esta pesquisa tenha contribuído com a necessária 

crítica à construção deste Seridó oswaldiano, repleto de interesses questionáveis sob sua forma 

experimental e suas linguagem e imagens sedutoras. 
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