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RESUMO 

 

 

Esta dissertação aborda a obra memorialística do escritor potiguar Luís da Câmara Cascudo 

(1898 - 1986) a partir de uma leitura integrada das quatro obras que a compõe: O Tempo e Eu 

(1968), Pequeno Manual do Doente Aprendiz (1969), Na Ronda do Tempo (1971) e Ontem 

(1972). Produzidas sob a contingência do moderno, do movimento e da reforma urbana, as 

memórias de Câmara Cascudo evocam as velhas paisagens de outrora, povoadas por aqueles 

que pertenceram à velha Natal romântica e provinciana que já não existe, mas que ainda 

sobrevive idealizada na memória do autor e que é (re)construída por ele a partir de uma 

escrita permeada de toques de imaginação e por um sentimento de nostalgia. Buscando 

analisar como se dá o processo de construção memorialista de Cascudo, bem como refletir 

sobre o papel que a memória exerce na (re)construção de um tempo e de um espaço perdidos, 

recorremos aos estudos de Maurice Halbwachs (2006) e Ecléa Bosi (1994). Dentro desse 

quadro teórico, buscamos, sobretudo, compreender não apenas o modo como as experiências 

vividas por Cascudo no presente irão trabalhar a matéria de sua memória, mas também como 

esta irá nortear uma escrita que toca na história e nos quadros sociais do passado.  

Palavras-chave: Câmara Cascudo. Memória. Nostalgia. Velhice. Modernidade. 
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ABSTRACT 

 

 

This dissertation addresses the work of the memoirs of the potiguar writer Luís da Câmara 

Cascudo (1898 - 1986) from an integrated reading of four works that comprise: O Tempo e Eu 

(1968), Pequeno Manual do Doente Aprendiz (1969), Na Ronda do Tempo (1971) and Ontem 

(1972). Produced under the contingency of the modern movement and urban reform, 

memories Cascudo evoke the old landscapes of old, populated by those who belonged to the 

old romantic and provincial Natal that no longer exists, but which still survives in the 

idealized memory author and that is (re)constructed by him from a written permeated with 

touches of imagination and a sense of nostalgia. Seeking to analyze how is the process of 

building memoirist of Cascudo, as well as reflect on the role that memory plays in the 

(re)construction of a time and a lost space, we used the studies of Maurice Halbwachs (2006) 

and Ecléa Bosi (1994). Within this theoretical framework, we seek, above all, to understand 

not only how the lived experiences of Cascudo will work in this matter of his memory, but 

also as this will guide a writing that touches on the history and social frameworks of the past. 

Keywords: Câmara Cascudo. Memoirs. Nostalgia. Old age. modernity. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

Nos últimos anos de sua vida, o estudioso norte-rio-grandense Luís da Câmara 

Cascudo (1898-1986) escreveu algumas obras aparentemente diferentes de tudo o que já tinha 

feito. Até então, Cascudo havia produzido livros que, na maioria das vezes, resultavam das 

pesquisas por ele empreendidas nos campos do folclore, da história e da etnografia. Títulos 

como Antologia do Folclore Brasileiro (1944), Contos Tradicionais do Brasil (1946), 

Literatura Oral (1952) e Dicionário do Folclore Brasileiro (1954) são apenas alguns 

exemplos que podem ser citados dentro do conjunto de sua vasta produção intelectual e que 

versam sobre as temáticas acima pontuadas. 

Escritas quando Cascudo já sentia as adversidades da velhice, O Tempo e Eu (1968), 

Pequeno Manual do Doente Aprendiz (1969), Na Ronda do Tempo (1971) e Ontem (1972) 

são obras que, de certo modo, não se inscrevem dentro da mesma esfera em que o autor 

desenvolveu a maior parte de seus estudos. Embora sua produção seja sempre marcada por 

um viés memorialístico, tais obras destacam-se por apresentarem como característica 

predominante a narrativa da memória. Trata-se de textos que, de um modo geral, apresentam 

uma enorme carga de lembranças e recordações da vida do autor, que em sua escrita nos 

permite adentrar o seu universo subjetivo e avançar para dimensões diversas em uma viagem 

através de sua trajetória existencial.  

Ao lançarmos um olhar mais atento sobre cada uma dessas obras, podemos perceber 

que, embora semelhantes, elas apresentam características que evidenciam as diferenças que 

apresentam entre si. Considerada a mais elaborada obra memorialística de Cascudo, O Tempo 

e Eu é composto por pequenas crônicas nas quais identificamos inúmeras citações, memórias 

afetivas e recordações de pessoas com quem o autor conviveu. Apesar de ser iniciada com 

narrativas que narram desde o seu nascimento, a obra não segue uma ordem cronológica 

linear. Já o Pequeno Manual do Doente Aprendiz registra o cotidiano do Hospital das Clínicas 

de Natal no período em que Cascudo ficou internado (agosto de 1967 e abril de 1968). Em Na 

Ronda do Tempo, por sua vez, o autor se dedica à escrita de um diário no ano de 1969. Como 

é característico ao gênero, essa obra apresenta o registro diário do cotidiano do autor, de suas 

atividades, impressões de leitura, eventos frequentados, viagens realizadas, reencontro com 

antigas amizades, etc. Por fim, a obra Ontem, escrita entre outubro de 1968 e março de 1972, 

é um livro de memórias com grande variedade temática. Semelhante às outras, é um livro em 
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que o autor recorda lugares, pessoas, convivências, fatos históricos e cotidianos que marcaram 

de alguma forma o curso de sua existência. 

É dessa forma que iremos encontrar nessas obras uma diversidade que revela as 

múltiplas facetas desse escritor polígrafo, na medida em que nos deparamos não apenas com o 

Cascudo memorialista, mas com o Cascudo literato, historiador, professor, etnógrafo e 

folclorista. Seus textos abrem a possibilidade de um diálogo intenso entre as várias vozes que 

se fazem presentes em sua obra, uma vez que o autor transforma a sua escrita em um universo 

para onde confluem as versões que ele projeta de si próprio, bem como daqueles que povoam 

as páginas dos livros que leu e dos recantos e lugares por onde percorreu. É evidente que, 

diante de tal pluralidade, O Tempo e Eu, Pequeno Manual do Doente Aprendiz, Na Ronda do 

Tempo e Ontem permitem várias leituras e abordagens, mas aquele sobre o qual repousa a 

nossa atenção é, sobretudo, o Cascudo memorialista, embora possamos considerar que nele 

estejam personificadas as várias facetas acima pontuadas.    

No que concerne à pertinência deste trabalho, cumpre observar que grande parte das 

pesquisas acadêmicas em torno da obra de Câmara Cascudo está vinculada aos estudos sobre 

cultura popular, história e folclore, sendo poucos os estudos que se realizam dentro da esfera 

da pesquisa literária. Tais investigações, com certeza, contribuíram com sua parcela para 

aclarar a importância da produção intelectual desse autor no panorama das letras brasileiras. 

Contudo, as obras de memória de Cascudo constituem ainda um convite para a realização de 

trabalhos acadêmicos em maior escala. Temos conhecimento, até o momento presente, de 

poucos trabalhos que se detiveram em estudar/analisar, especificamente, a obra 

memorialística desse autor. Salvo algumas publicações
1
, O Tempo e Eu, Pequeno Manual do 

Doente Aprendiz, Na Ronda do Tempo e Ontem não apresentam estudos mais aprofundados, 

principalmente no que diz respeito aos estudos literários. Apesar de serem fundamentais para 

qualquer um que queira se aprofundar na obra cascudiana, os escritos memorialísticos desse 

autor são tomados muitas vezes como fontes de consulta no sentido de colher aspectos e 

                                                           
1
 Embora não esteja situado dentro da esfera literária, podemos apontar como um dos estudos mais significativos 

acerca da obra memorialística de Câmara Cascudo, o projeto de pesquisa O Encantamento do Passado. Luís da 

Câmara Cascudo, Historiador, coordenado pela professora Margarida de Souza Neves e vinculado ao 

Departamento de História da PUC-Rio. Há que se considerar também os artigos de Felipe Souza Leão de 

Oliveira (2012), intitulado “As ‘profundas camadas da memória’: Memória e Subjetividade no livro O Tempo e 

Eu de Luís da Câmara Cascudo” (2012); o artigo “O tempo e os outros: Cascudo entre os labirintos da 

memória”, de Alexandre Alves (2011); o de Ozaías Antônio Batista, intitulado “Uma cartografia simbólica Na 

Ronda do Tempo cascudiana” (2008); “As memórias de Luís da Câmara Cascudo”, de Afonso Henrique Fávero 

(2004), além dos artigos que integram a obra Dicionário Crítico Câmara Cascudo (2003), organizado pelo 

historiador e professor da USP, Marcos Silva. No dicionário, Lauro Ávila Pereira escreve sobre O Tempo e Eu, 

enquanto que Cléria Botelho Costa e Moacyr de Góes escrevem sobre as obras Na Ronda do Tempo e Ontem, 

respectivamente. 
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detalhes sobre a sua vida e pormenores que remetem à história da cidade de Natal e de outros 

acontecimentos importantes que marcaram a história do País.  

Diante do exposto, a presente dissertação visa incorporar à fortuna crítica desse autor 

um estudo que, embora não se pretenda original, não deixa de ser um olhar diferenciado em 

relação às abordagens já feitas. A pesquisa aqui empreendida tem como objetivo, portanto, 

apresentar uma leitura da obra memorialística de Câmara Cascudo. Leitura essa que não 

propõe uma análise individual de cada uma das obras em questão, mas que busca enxergá-las 

como uma unidade que, apesar de contemplar quatro obras dotadas de múltiplas faces, traz 

como prerrogativa o fato de pertencerem a gêneros que se mesclam em vários momentos, pois 

todas elas estão inseridas dentro do universo da literatura confessional, podendo, assim, ser 

agrupadas por suas semelhanças indiscutíveis, entre elas o discurso narrativo em primeira 

pessoa e o fio condutor da memória, visto que todas conferem, cada qual a seu modo, o 

mesmo extravasamento do ‘eu’” (MOISÉS apud MACIEL, 2008, p. 06).  

  O interesse pelo estudo em questão partiu, a princípio, de uma inclinação pessoal, 

fruto de um contato mais afetivo que de ordem científica. Contudo, há de se reconhecer que 

foi a partir dessa relação mais estreita que o interesse por estudar tais obras foi despertado. 

Antes de conhecer, necessariamente, a sua obra memorialística, nosso interesse por Câmara 

Cascudo se deu em 2007, quando em uma pesquisa realizada para a disciplina de Língua 

Portuguesa em um curso técnico do IFRN, tivemos a oportunidade de conhecer o universo 

arcaico e ao mesmo tempo contemporâneo de uma de suas obras: Flor de romances trágicos 

(1966). Sobre ela nos interessamos, particularmente, pelas narrativas de cangaceiros e suas 

mortes trágicas, mas que ao mesmo tempo traziam uma beleza que aos olhos de Cascudo 

mereciam ser contempladas no encantamento apenas proporcionado pela tradição oral. Até 

então, o estudo sobre a referida obra, que também foi analisada na nossa monografia de 

conclusão de curso da graduação em Letras, constituía o corpus do nosso projeto de pesquisa 

ao ingressar no mestrado. No entanto, foi em uma disciplina especificamente sobre Câmara 

Cascudo, em um tópico ofertado pela professora Edna Rangel, que tivemos a oportunidade de 

conhecer outra vertente desse autor que, até então, ainda não tínhamos nenhum conhecimento: 

a sua produção memorialística. Desse momento em diante, decidimos redirecionar a nossa 

pesquisa e analisar não mais a obra Flor de romances trágicos, mas a obra memorialística de 

Cascudo, que é constituída, conforme já foi pontuado, pelas obras O Tempo e Eu, Pequeno 

Manual do Doente Aprendiz, Na Ronda do Tempo e Ontem. 

Considerando que estamos tratando de quatro obras diferentes, apreciar cada uma 

delas de modo particular para depois relacioná-las entre si foi, portanto, o princípio do qual 
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partimos para identificarmos nas suas semelhanças e diferenças as particularidades que 

interessam ao nosso estudo. Na conjuntura dos pontos que se coadunam, elegemos, dessa 

forma, aqueles sobre os quais escolhemos concentrar atenção. Muitos outros pontos detiveram 

o nosso interesse, visto que as obras em questão podem ser analisadas sob diversos ângulos e 

pontos de vista, mas como estes necessitam de um tempo maior de dedicação para que se 

possa dar conta da totalidade desejada, seguimos com aqueles que evidenciam da melhor 

forma possível as peculiaridades que essas obras possuem e que, a nosso ver, merecem um 

aprofundamento no âmbito da pesquisa literária.  

Dessa forma, como o espaço de uma dissertação não permite abordar todos os aspectos 

que gostaríamos de elencar em nossa pesquisa foi necessário procedermos a um recorte 

metodológico para delimitar as categorias que serão aqui analisadas. A partir de uma leitura 

integrada da obra memorialística de Cascudo, observamos que algumas temáticas são bastante 

recorrentes, algumas das quais podemos destacar a memória, a velhice e a modernidade. A 

primeira delas constitui-se como eixo e fio condutor de todas as obras, já que a memória em 

Cascudo não se trata apenas de uma mera evocação de lembranças que se materializam na 

forma escrita, mas que é, sobretudo, tema e trabalho de citação. Já o tema velhice aparece 

frequentemente nas passagens em que o autor queixa-se de sua condição de velho e das 

limitações físicas que a idade avançada traz consigo, permitindo-nos compreender até que 

ponto essa condição direciona o processo de construção de suas memórias e, 

consequentemente, a sua escrita. Quanto ao tema modernidade, abordado por Cascudo sob a 

perspectiva do progresso, nota-se que este aparece em suas obras de forma bastante densa, 

visto que o autor refere-se ao progresso/modernidade na medida em busca estabelecer uma 

relação entre o tempo presente – marcado pelas inúmeras mudanças provocadas pelo processo 

de modernização – e o tempo passado, que por sua vez é marcado por evocações que retratam 

uma época na qual Natal não passava de uma cidade romântica e provinciana.  

Nessa linha tênue é que podemos observar que o passado é visto (e retratado) por 

Cascudo não apenas como um tempo que antecede o presente, mas uma fonte da qual 

emanam aquelas experiências que para ele eram significativas. Mais do que um simples 

receptáculo de histórias e narrativas que ainda sobrevivem em sua memória, suas obras 

podem ser enxergadas como uma forma de resistência à inexorável força que o esquecimento 

e a contingência do progresso provocam sobre as futuras gerações. Conforme iremos observar 

nos capítulos que seguem, Cascudo parece lamentar as mudanças ocorridas no espaço de sua 

cidade e de outras que para ele foram cenários de inúmeras histórias que o povo parece 

esquecer, mas que ele tenta resgatar em sua escrita como forma de legá-las aos seus 
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procedentes. É assim que, em suas obras, ele passa a (re)construir um tempo e um espaço que 

estão em vias de desaparecer; de uma Natal romântica e provinciana que ele ainda é capaz de 

contemplar em meio ao burburinho citadino e onde ele irá reencontrar uma multidão de 

pessoas que nunca morrem, desde personalidades ilustres a personagens populares 

consagrados em sua memória e na memória coletiva de sua cidade.  

É interessante observar que, apesar do caráter marcadamente pessoal e subjetivo que a 

obra memorialística de Cascudo apresenta, podemos considerá-la, ainda, como uma instância 

pela qual se pode ter acesso, tanto pelo olhar da história quanto da memória, ao contexto 

histórico, intelectual e social de determinadas épocas, já que, ao tomar o passado como 

motivo de sua escrita, Cascudo nos envereda para um caminho que remete ao cenário no qual 

a cidade de Natal e algumas cidades brasileiras, como Recife e Rio de Janeiro, estavam 

inseridas no intervalo de tempo em que viveu e até mesmo em momentos que antecedem o 

seu próprio nascimento. Nesse sentido, é possível extrairmos de sua obra uma leitura do 

contexto histórico, intelectual e social no qual Cascudo viveu, bem como de outras épocas que 

são por ele retratadas, além de ser possível recolher aspectos de sua própria experiência 

sensível. No entanto, não nos interessa discutir, nem tampouco analisar, a sua obra 

memorialística sob um viés histórico, embora conhecer tais contextos seja pertinente na 

medida em que nos ajudam a situar Cascudo em seu tempo e lugar e, assim, compreender qual 

a relação que ele estabelecia com ambos.  

Partindo dessa perspectiva, direcionamos o nosso olhar para o modo como Cascudo 

(re)constrói suas memórias, observando não apenas os motivos que o impulsionou a escrevê-

las, mas também os fatores que influenciaram e ajudaram nesse processo de (re)construção, 

tendo em vista que todo processo de rememoração, embora individual, sempre remete a uma 

memória coletiva e depende de sua relação com o seu entorno e com as pessoas. Nesse 

sentido, utilizamos como embasamento teórico, principalmente, os estudos do sociólogo 

francês Maurice Halbwachs (2006) sobre a memória coletiva. Dentro desse quadro teórico, 

não estamos interessados em problematizar as noções de memória individual, memória 

coletiva e memória histórica, mas compreender como se dá o processo de construção 

memorialista de Cascudo em suas obras. Dessa apreciação, desprendem-se questões que nos 

levam a observar os processos da memória no que se refere à recordação e à localização de 

lembranças quando se toma como referência os grupos sociais dos quais o indivíduo participa, 

bem como os lugares de suas vivências. Nesse sentido, procuramos entender como a memória 

é construída nas obras de Câmara Cascudo e até que ponto os contextos sociais e os espaços 

de suas vivências desencadeiam o seu processo de rememoração.     
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Considerando o fato das obras O Tempo e Eu, Pequeno Manual do Doente Aprendiz, 

Ontem e Na Ronda do Tempo terem sido concebidas quando Cascudo já estava entre os seus 

setenta e setenta e quatro anos de idade, achamos oportuno iluminar as nossas discussões com 

base também na abordagem sobre “lembranças de velhos” que a socióloga Ecléa Bosi (1994) 

faz em sua obra Memória e Sociedade. Na esteira de Halbwachs, Bosi reitera que ao atingir o 

momento de velhice social, resta ao velho uma função que lhe é própria: a de lembrar. A de 

ser a memória da família, do grupo, da instituição, da sociedade (BOSI, 1994, p. 63). Partindo 

da perspectiva de que Câmara Cascudo estava a desempenhar uma função para a qual estava 

maduro, buscamos, dessa forma, investigar até que ponto as memórias desse autor, enquanto 

memória de um homem já velho, chega a direcionar a sua escrita.   

 Cumpre observar aqui que o fato de tomarmos a velhice do escritor Câmara Cascudo 

como ponto de referência, não implica dizer que faremos uma abordagem sociológica no 

sentido estrito do termo. O que pretendemos é apenas relacionar as obras que estão sendo 

analisadas com o contexto em que as mesmas foram produzidas, fazendo-se, assim, necessário 

não apenas pensar nos acontecimentos sociais que regiam a época, mas a própria condição do 

sujeito que escreve, e que, no caso de Cascudo, consideramos que em muito influenciou a 

escrita de suas memórias.  

 No que diz respeito à estrutura dessa dissertação, a mesma está dividida em quatro 

capítulos: o primeiro, intitulado Câmara Cascudo, o Tempo e os Outros, visa apresentar, de 

modo geral, a obra memorialística de Cascudo. Concomitantemente, faremos uma releitura 

dos textos e pesquisas acerca das obras O Tempo e Eu, Pequeno Manual do Doente Aprendiz, 

Na Ronda do Tempo e Ontem, que apesar de não serem tão expressivos em termos de 

quantidade, apresentam uma relevante contribuição para o enriquecimento de nossas leituras. 

Em seguida, procuramos delinear quais os principais aspectos da escrita memorialística do 

autor, no intuito de compreender como se dá o processo de construção de suas memórias. 

Ainda, nesse mesmo capítulo, apresentamos algumas definições em torno dos gêneros 

confessionais (autobiografia, diário, memórias), já que as obras aqui analisadas estão inseridas 

dentro dessa categoria. No entanto, não faremos nenhum aprofundamento nesse sentido, tendo 

em vista que não interessa a este trabalho definir os gêneros das obras que estão sendo aqui 

analisadas, até porque, como já foi pontuando anteriormente, buscamos analisá-las como uma 

única obra.   

 No segundo capítulo, que tem por título Uma viagem na ronda do tempo cascudiana, 

procede-se à análise das obras em questão. Nele apresentaremos uma leitura sobre como são 

retratados e (re)construídos os espaços rememorados por Cascudo, bem como as pessoas que 
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ele registra em suas obras. Para tanto, faremos uma relação entre o passado e o presente de 

Cascudo para que assim fiquem visíveis as mudanças que estavam ocorrendo na cidade de 

Natal não só na época em que ele viveu, mas no intervalo de tempo em que ele estava a 

escrever as suas obras. Adiantamos que tal retomada desse contexto histórico não ultrapassa a 

leitura das obras, já que podemos inferir esse contexto, em grande parte, nas próprias 

narrativas de Cascudo.  

 O terceiro e último capítulo, Uma escrita de si, uma leitura do mundo, apresenta uma 

leitura sobre o olhar de Cascudo acerca da modernidade. Neste capítulo buscamos ressaltar, 

sobretudo, a postura conservadora adotada pelo autor em relação às mudanças ocorridas em 

sua cidade com o processo de modernização e advento das ideologias progressistas, que são 

bastante criticados por ele em suas memórias. Dessa leitura busca-se entender os motivos que 

norteiam a sua escrita nostálgica, bem como aqueles que o levaram a escrever as suas 

memórias num contexto de mudanças profundas.  

Em conjunto, os capítulos que estruturam este trabalho apresentam, sobretudo, uma 

leitura da obra memorialística de Câmara Cascudo, o que nos permite observá-los por um viés 

que não se quer unânime e, tampouco, esgota outras possibilidades de leitura, pois ainda 

existem, em suas obras, inúmeros aspectos que acreditamos merecer e carecer de um olhar 

mais atento e interessado no âmbito da pesquisa literária.    
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2. CÂMARA CASCUDO, O TEMPO E OS OUTROS 

 

 

 

Cascudo e seus netos Daliana e Newton. 

Fonte: http://www.memoriaviva.com.br/cascudo/foto024.htm 

 

 

 

 

“Vivo, mais ou menos, no ontem ou anteontem, quando muitos 

já correm no Depois-d’amanhã acelerado. Minha memória faz e 

refaz suas construções sem adoçamento.” 

Câmara Cascudo em O Tempo e Eu. 

 

“A velhice dá dimensões líricas às coisas vulgares. 

Simplesmente, vamos reencontrando os vestígios da nossa 

passagem nos recantos percorridos.” 

Câmara Cascudo em Ontem. 
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2.1. Um guardião de memórias 

 

 

O estudioso potiguar Luís da Câmara Cascudo
2
 sempre dizia considerar o tempo não 

como uma medida, mas como uma dimensão
3
 onde tudo tem continuidade. Esteve na base de 

sua obra, conforme observa Sales Neto, “um resoluto combate contra os efeitos deletérios do 

tempo sobre os homens e as coisas. [...] seu objetivo declarado era evitar que o tempo 

provocasse o apagamento de manifestações culturais e o esquecimento de sujeitos históricos” 

(SALES NETO, 2009, p. 76).  

Estando sempre com um olhar voltado para “as reminiscências ainda vivas do passado 

recente” (ARAÚJO, 2001b, p. 91), Cascudo construiu ao longo de sua vida uma obra cuja 

base apoiava-se em um ideal que visava, sobretudo, salvaguardar tradições que, para ele, se 

encontravam ameaçadas pela ação corrosiva do tempo e pelas inevitáveis mutações às quais o 

meio social está sujeito. A partir de então, essa preocupação renderia importantes 

contribuições para os estudos do folclore, a começar por sua obra Vaqueiros e Cantadores 

(1939) e depois em muitos outros livros dedicados ao tema, como é o caso da Antologia do 

Folclore Brasileiro (1944) e do Dicionário do Folclore Brasileiro (1954), entre outras obras.  

É interessante observar que, na medida em que desenvolvia as suas pesquisas, 

Cascudo aliava ao seu trabalho etnográfico a sua própria experiência pessoal, o que justifica a 

presença de uma memória afetiva em boa parte de suas obras, visto que muitas de suas 

vivências permeiam a composição dos seus escritos na medida em que resgata lembranças de 

sua meninice e juventude
4
. De acordo com Américo de Oliveira Costa, difícil não encontrar 

um livro de Cascudo “em que não aflore um detalhe, um episódio envolvendo pessoas e 

lugares por onde andou; cenas, ocorrências vividas ou ouvidas pelo escritor potiguar durante a 

sua infância, a sua juventude e a sua velhice” (COSTA apud FERNANDES, 2012, p. 24). 

Conforme destaca Costa: “um pouco mais ou um pouco menos, mas por quase todos os seus 

                                                           
2
 Escusado é apresentar, aqui, uma biografia mais detalhada do escritor Câmara Cascudo, uma vez que não se 

trata de uma personalidade pouco conhecida e por considerarmos já existir inúmeras contribuições nesse sentido. 

Dizemos apenas que ele nasceu em Natal, em 30 de dezembro de 1898 e morreu em 30 de julho de 1986 em 

terras potiguares, onde sempre viveu. 
3
 “Acredito, como Einstein, que eu conheci, que o tempo é uma dimensão e não uma medida.” - Câmara Cascudo 

em discurso de agradecimento às sucessivas homenagens que recebeu em comemoração aos 80 anos de sua 

existência. 
4
 Por sua obra apresentar esse caráter autobiográfico, Humberto Hermenegildo de Araújo observa que, desse 

modo, Câmara Cascudo construiu, ao longo de sua obra, a própria biografia, “usando-a como ponto de apoio 

para a tentativa de fundar uma tradição na qual se insere a sua própria vida pessoal” (ARAÚJO, 2001(b), p. 87). 
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livros, o memorialista Câmara Cascudo sempre se denuncia” (COSTA apud FERNANDES, 

2012, p. 24). 

 Segundo o próprio Cascudo nos conta, seu interesse por estudar a cultura popular 

remonta às experiências de sua infância no sertão. “Não estudei a vida sertaneja há mais de 

meio século, vivi-a integralmente. Todos os motivos de pesquisa foram inicialmente formas 

de existência natural, assombrações, alimentos, festas, soluções psicológicas” (CASCUDO, 

1972, p. 06).    

 Enquanto alguns intelectuais da sua geração deixavam as suas províncias para viver 

nos grandes centros culturais do País, Cascudo preferiu permanecer em sua terra natal, que lhe 

serviu de berço e inspiração para muitos de seus estudos. Foi ele, nas palavras de Floriano 

Peixoto, um “provinciano incurável”, título que, para Cascudo, não poderia ser mais “justo, 

leal e legítimo”; alcunha esta que ele mesmo toma de empréstimo para explicar em seu texto 

Um provinciano incurável a sua devoção em relação a Natal, como podemos observar no 

fragmento abaixo: 

  

Nunca pensei em deixar minha terra. Queria saber a história de todas as 

cousas do campo e da cidade. Convivências dos humildes, sábios, 

analfabetos, sabedores dos segredos do Mar, das Estrelas, dos morros 

silenciosos. Assombrações. Mistérios. Jamais abandonei o caminho que 

leva ao encantamento do passado. Pesquisas. Indagações. Confidências 

que hoje não têm preço. Percepção medular da contemporaneidade
5
. 

 

 

Era exatamente nessa aproximação com o cotidiano das coisas que pertenciam a sua 

terra e na simplicidade da convivência com os “homens do povo” que Cascudo acreditava 

poder ver as coisas que os outros intelectuais eram incapazes de perceber. Para ele, os fatos 

memoráveis estavam, principalmente, no cotidiano dos homens, representando muito mais 

que apenas um passado vivido. Por esse motivo, Cascudo acreditava que estes deveriam ser 

herdados pelos povos e pelo futuro, uma das razões que não o fez hesitar em sua decisão – 

nem mesmo com as investidas de Getúlio Vargas em levá-lo para o Rio de Janeiro e de 

Agamenon Magalhães, para o Recife –, pois, segundo ele:  

 

Alguém deveria ficar estudando o material economicamente inútil. Poder 

informar dos fatos distantes na hora sugestiva da necessidade. Fiquei com 

essa missão. Andei e li o possível no espaço e no tempo. Lembro 

conversas com os velhos que sabiam iluminar a saudade. Não há um 

recanto sem evocar-me um episódio, um acontecimento, o perfume duma 

                                                           
5
 Disponível em <http://www.memoriaviva.com.br/cascudo/>. Acesso em 03/11/2013. 

http://www.memoriaviva.com.br/cascudo/vida5.htm
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velhice. Tudo tem uma história digna de ressurreição e de simpatia. 

Velhas árvores e velhos nomes, imortais na memória
6
. 

 

Vemos aí não apenas alguns dos motivos que levaram Câmara Cascudo a permanecer 

em sua terra natal
7
, mas também a preocupação do autor em preservar, no presente, aquilo que 

o esquecimento vai deixando para trás. Como ele mesmo confessa: “Jamais abandonei o 

caminho que leva ao encantamento do passado”, o que também implica dizer que sua vida foi 

um constante rememorar, visto que sua obra não está dissociada de sua história pessoal e de 

suas memórias, que também se encontram espalhadas nos prefácios dos seus livros, em 

artigos de revistas e jornais de circulação local e nacional.  Conforme ele mesmo afirma: 

“Foram os motivos de minha vida expostos em todos os livros” (CASCUDO apud MELLO, 

1989, p. 06).  

 Embora o seu estilo memorialista esteja presente em grande parte de sua obra, foi nos 

últimos anos de sua vida que Cascudo produziu suas memórias propriamente ditas, dando 

início ao que podemos chamar de um projeto de rememoração centrado em quatro obras: O 

Tempo e Eu, Na Ronda do Tempo, Pequeno Manual do Doente Aprendiz e Ontem. Tais obras 

somam-se para compor um admirável registro sobre a sua vida particular e social, suas 

observações, seus sentimentos e suas leituras, de modo que, em cada uma delas, observamos 

uma narrativa que se nutre das reminiscências deixadas pelo passado e que caminha em 

direção ao encontro de tempos “idos e vividos”, num percurso trilhado pela memória do autor. 

Um passado que não apenas guarda a história de sua própria vida, mas de “todas as criaturas 

humanas” que um dia atravessaram o curso de sua existência e estiveram sob o alvo do olhar 

arguto e curioso desse incansável pesquisador. Contudo, há de se considerar que havia nessas 

obras a mesma preocupação que moveu o seu projeto intelectual durante toda a sua vida: a de 

resgatar aquilo que já se encontrava apagado pelo tempo, sejam tradições, valores, costumes 

de uma sociedade, enfim, tudo o que merece ser lembrado pelas próximas gerações como um 

legado histórico e cultural que constituem as raízes de suas identidades. 

                                                           
6 Disponível em <http://www.memoriaviva.com.br/cascudo/>. Acesso em 02/11/2013. 
7
 A permanência de Cascudo em Natal também está relacionada à falência paterna na época em que o autor 

estudava medicina no Rio de Janeiro. Segundo consta em sua obra O Tempo e Eu, o empobrecimento de seu pai 

não podia garantir o laboratório que Cascudo tanto sonhava. Voltando, então, do Rio de Janeiro, o intelectual 

potiguar fixa-se em Natal e começa a ensinar em colégios e cursos particulares como auxiliar. Depois, passa a 

frequentar a Faculdade de Direito do Recife, formando-se no ano de 1928. “A pobreza de meu pai, altiva e 

nobre, não me permitia abandoná-lo e viajar para o sul, vencer no Rio. Filho Único, devia retribuir em 

assistência e quanto tivera em pecúnia e carinho. Fiquei, definitivamente e sem recalque, provinciano. Ia ser, até 

a velhice, professor jagunço” (CASCUDO, 2008, p. 51). 

 

http://www.memoriaviva.com.br/cascudo/
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Em 1967, ano em que iniciou a escrita de O Tempo e Eu, Cascudo já estava com quase 

70 anos de idade. A esta altura, sua obra, sobretudo a que diz respeito aos estudos sobre a 

cultura popular e ao folclore, já havia alcançado horizontes que estavam bem além das 

fronteiras de sua pequena província. Seu nome já se consagrara entre os maiores estudiosos da 

cultura popular e seus estudos eram referências em vários campos do saber, seja no tocante ao 

universo temático local, seja no que diz respeito às questões de nível nacional ou 

internacional. 

Um pouco antes, em 1966, o estudioso potiguar havia se aposentado da docência. 

Circunstância que, mesmo somada às limitações impostas pela velhice, não o impediu de 

fazer o que mais gostava: ler e escrever. Dessa forma, Cascudo continuou a publicar os seus 

livros, muitos dos quais resultavam de pesquisas já realizadas ao longo dos anos pretéritos. 

Foram nos aposentos de sua biblioteca que nasceram ainda nesse período importantes obras, 

algumas das quais podemos destacar História da Alimentação no Brasil (1968), Locuções 

Tradicionais no Brasil (1970), Ensaios de Etnografia Brasileira (1971), entre outras não 

menos importantes. 

Livre dos compromissos diários que a sua profissão requeria, Cascudo passa, então, a 

maior parte de seus dias nos aposentos de seu lar, visto que, em alguns momentos, os 

problemas de saúde, que já haviam começado a despontar, não permitiam esforços além dos 

recomendados e as limitações impostas pelo desgaste físico já não favoreciam ao imperativo 

da vontade, conforme ele mesmo declara logo nas primeiras páginas de seu diário Na Ronda 

do Tempo. 

 

Aos 70 anos sinto ao derredor de mim, não La rebelión de las massas, de 

Ortega y Gasset, mas a indisciplina do material outrora fiel ao meu comando. A 

vaidade masculina não me concede a justificativa do enfraquecimento orgânico. 

Pernas, dedos, olhos, servem precariamente, em visível e parcial ignorância ao 

imperativo da Vontade, ineficiente para a obediência muscular. Não vejo bem 

pela recusa dos olhos à plenitude da tarefa normal. Assim a marcha e o 

equilíbrio comuns, outrora integrais, são vacilantes. Os objetos fogem aos 

dedos, ou vice-versa, caindo, ocultando-se em recantos de custosa recuperação. 

Visível a rebeldia das pequenas cousas úteis, escondendo-se de mim, num 

abandono ingrato (CASCUDO, 2010b, p. 29).  
 

Queixando-se do enfraquecimento orgânico ocasionado pela idade, Cascudo vive sob 

os constantes cuidados de amigos e familiares, já que a saúde não o permite esforços acima 

dos recomendados. Como ele mesmo expressa, sente-se com voz de 80 anos, “um doente 

melancólico cuja eloquência é a tosse” (CASCUDO, 2010b, p. 111). Dessa forma, estando 
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resignado a permanecer nos seus aposentos durante a maior parte dos seus dias, Cascudo se 

entretém com suas leituras habituais e as suas pesquisas, se esforçando em dar continuidade 

ao seu trabalho de escritor mesmo em meio às circunstâncias que o limitava.  

Ao fazer uma leitura sobre a obra Na Ronda do Tempo, Cléria Botelho Costa observa 

que a aposentadoria e a velhice não eliminaram Cascudo do “mundo do fazer”, pois, mesmo 

aos setenta anos de idade o “seu trabalho intelectual continuava com vida, ora fazendo 

conferências, pesquisando e escrevendo livros, ora disseminando sua sabedoria, para os mais 

jovens, como testemunha de um tempo de muitos acontecimentos por ele vivenciados no 

passado” (COSTA, 2003, p. 256). Por esse aspecto, Costa considera que Cascudo torna-se 

diferente dos demais velhos, pois, apesar de sofrer as adversidades do corpo e da mente, o que 

é natural em pessoas que chegam a sua idade, Cascudo “ainda fazia projetos para o amanhã – 

escrever, rever ex-alunos – e, assim, a memória ia se tornando cada vez mais viva” (COSTA, 

2003, p. 257). 

Consciente das limitações que a idade lhe impunha, Cascudo declara, na introdução de 

Na Ronda do Tempo, que não se vê mais como “um participante, mas um espectador do 

cotidiano” (CASCUDO, 2010b, p. 18). Para ele, é chegado o momento em que sua 

solidariedade humana tem apenas que “aplaudir, saudar e despedir-se da representação 

assistida” (CASCUDO, 2010b, p. 18). Lamentando a pobreza dos acontecimentos e assistindo 

a monótona sucessão das horas, a velhice torna-se para ele não uma presença, mas uma 

companhia (cf. CASCUDO, 2010b, p. 134). “Problemas, crises, reações, angústias, 

mentalidades alheias e contagiantes. Agora todos esses elementos reuniram-se na mesma 

superfície, água que se aquietou, depois de ter sido marola, onda e vagalhão” (CASCUDO, 

2010b, p. 17). Para o autor, essa é a idade da contemplação e do sossego. “Sete décadas vivi 

esse espetáculo [...] Enxugo os olhos e deixo o teatro, outrora meu Mundo. Para alguma coisa 

servirão os setenta anos” (CASCUDO, 2010b, p. 18). 

Nesse sentido, podemos considerar que a obra memorialística de Câmara Cascudo 

surge como um espaço onde ele continuava a exercer a sua escrita, ora anotando reflexões, ora 

relatando vivências e experiências e, ao mesmo tempo, libertando seus pensamentos como 

uma necessidade de “esvaziar” sua memória, conforme ele mesmo escreve em seu diário Na 

Ronda do Tempo: “Gostaria que Deus, duas vezes por ano, espremesse a esponja da minha 

memória” (CASCUDO, 2010b, p. 121). Por isso, acreditamos, a princípio, que não foram 

mais as motivações de pesquisador e estudioso que direcionaram o processo de escrita de 

Cascudo nas obras O Tempo e Eu, Ontem e Na Ronda do Tempo e Pequeno Manual do 

Doente Aprendiz, mas toda uma vida que passa a invadi-lo em forma de lembranças. 
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Consideramos, a princípio, que a inspiração que o ajudou a compô-las foi exatamente aquela 

que é natural de alguém que já se encontra no estágio da velhice, o que proporciona a sua obra 

memorialística uma dimensão própria e um horizonte diferente daquele em que os seus 

demais escritos se encontram. Já que a idade não lhe permitia fazer a maioria das coisas que 

antes costumavam dar um sentido a sua vida, Cascudo faz, então, a maior de todas as viagens 

por ele já realizada: uma viagem pelo tempo, de volta ao passado; viagem que cientista ou 

máquina nenhuma conseguiu concretizar como fizeram os audaciosos filmes de ficção 

científica. 

 

 

2.2. Aspectos gerais da obra memorialística cascudiana 

 

 

Escrita no ano de 1967 e publicada originalmente em 1968, O Tempo e Eu marca o 

início do “projeto de rememoração” de Câmara Cascudo. Essa obra tem sido considerada pela 

crítica como a mais elaborada obra memorialística do autor, cuja leitura permite-nos conhecer 

alguns aspectos de sua vida pessoal, muitas das pessoas com quem conviveu e, 

principalmente, aspectos de sua personalidade, seus princípios e valores morais (cf. 

PEREIRA, 2003, p. 280).  

Segundo o próprio Cascudo nos esclarece em sua obra, a ideia de escrever O Tempo e 

Eu surgiu a partir de uma sugestão proposta por dois velhos amigos: Fidelino de Figueiredo e 

Pedro Bloch (cf. CASCUDO, 2008, p. 27). Atendendo às insistências destes, o autor de 

Vaqueiros e Cantadores decide, então, realizar uma “peregrinação” ao derredor de si mesmo, 

sendo que o interesse maior, segundo ele, está em registrar o que a vida lhe permitiu ver e não 

o seu desenvolvimento social (cf. CASCUDO, 2008, p. 32). Conforme ele mesmo escreveu: 

“todo o material, utilizado nessa viagem, foi aparecendo num percurso de setenta anos, O 

Tempo e Eu, andando juntos, inseparáveis, vendo a vida passar com suas multidões” 

(CASCUDO, 2008, p. 32).  

Logo nas primeiras páginas da obra, observamos o desejo do autor em registrar as suas 

memórias para que estas ficassem para a posteridade e para que seus entes queridos pudessem 

recordá-lo quando viesse a falecer, como assim deixou expresso na dedicatória do livro: “Para 

Daliana, Newton Filho, Eduardo Luís recordarem o avô quando este estiver viajando para 

sempre” (CASCUDO, 2008, p. 25). Para Cascudo, registrar as suas memórias seria, portanto, 

uma forma de legar o seu patrimônio aos netos, familiares e amigos, já que para ele o seu 
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patrimônio transmissível “não constará do que fiz, pouco ou muito, mas verificável, mas do 

que compreendi e senti, vivendo” (CASCUDO, 2008, p. 31). 

Tendo passado a maior parte da sua vida observando, estudando e registrando tudo o 

que via ao seu redor, em O Tempo e Eu Cascudo diz querer contar seus casos individuais na 

companhia do tempo (CASCUDO, 2008, p. 31), pondo de lado “o pormenor das viagens, 

acolhimentos dos famosos, convívio dos grandes, distinções recebidas, visitas carinhosas, 

relações dos trabalhos” (CASCUDO, 2008, p. 32). O que lhe interessava, naquele momento, 

era escrever uma obra capaz de abarcar o tempo e suas dimensões. Trilhar os caminhos da 

memória ao encontro dos lugares perdidos, dos amigos desaparecidos, do Cascudo-criança e 

do Cascudo-jovem. Percorrer os velhos caminhos na companhia de todos aqueles cujas 

imagens permanecem indeléveis em sua memória.  

Na companhia do tempo, Cascudo inicia a obra O Tempo e Eu escrevendo sobre o seu 

nascimento e sobre a própria gênese de sua família. Escreve também sobre a sua infância e 

juventude, bem como sobre alguns acontecimentos que marcaram cada uma dessas fases, o 

que a princípio confere à obra uma aparente linearidade assinalada nos títulos “Nasce um 

menino”, “O nome CASCUDO”, “Meu pai”, “Meus credores”, “Minha mãe”, “Primeiro 

banho”, “Primeiro brinquedo”, “As mestras” entre outros que constituem a primeira parte da 

obra, intitulada “No rastro das velhas imagens”. As outras três partes que seguem – “A lição 

do cotidiano”, “Compensações e mistérios” e “Aula de bichos” – não apresentam uma ordem 

cronológica linear, uma ordem que de fato é rompida desde a primeira parte da obra. 

Compostas por crônicas curtas, encontraremos em cada uma delas narrativas de fatos do 

cotidiano, memórias afetivas, anotações de pensamentos diversos, breves perfis de 

personalidades e dos amigos e conhecidos com quem Cascudo conviveu, além de uma série 

de outras coisas que o autor considerou digno de nota e que “transitavam” em sua memória. 

A obra Pequeno Manual do Doente Aprendiz, por sua vez, registra o cotidiano do 

Hospital das Clínicas de Natal no período em que Cascudo ficou internado (agosto de 1967 e 

abril de 1968). Dedicado ao amigo de longa data Onofre Lopes, esse “ensaio de bom humor, 

terapêutico e meditativo”, conforme ele mesmo destaca, “consta de imagens, sugeridas pelo 

cenário deslumbrante, reminiscências cujo processo associativo é um mistério psicológico. 

Frutos velhos da memória, teimando aproveitar o abril, ardente e luminoso” (CASCUDO, 

2010, pp. 24-25).  

Dividida em três blocos, que correspondem ao locus cama, poltrona e janela, aos quais 

Cascudo denomina de três estações, o Pequeno Manual do Doente Aprendiz “retrata de uma 

forma enxuta e extremamente interessante, as modificações sofridas no âmbito da Saúde no 
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Brasil, do início do século até o final da década de 1960” (MONTEIRO, 2003, p. 237). Nele, 

Cascudo também tece considerações sobre vários temas, que partem muitas vezes das 

observações feitas no interior do hospital e na paisagem externa que a janela de seu quarto lhe 

permite contemplar. Mesmo no ambiente recluso no qual se encontrava, sua memória o 

transporta para além dos limites dos muros daquele Hospital, de onde é capaz de observar a 

sociedade que o cerca, seu povo, costumes e crenças.            

Já o seu diário Na Ronda do Tempo, escrito durante todo o ano de 1969 e publicada 

originalmente em 1971, é considerado por Cascudo o mais íntimo e confidencial dos seus 

livros, além de O Tempo e Eu e do Pequeno Manual do Doente Aprendiz (cf. CASCUDO, 

2010b, p. 17). Nele Cascudo registra as suas atividades, impressões de leitura, eventos 

frequentados, viagens realizadas, reencontro com antigas amizades, além da sua lida diária 

com a presença implacável da velhice. Nas palavras do autor, Na Ronda do Tempo nada mais 

é do que “Solilóquios de um velho professor aposentado e no aposento de sua pequenina 

biblioteca. Registro de visitas e pensamentos que o procuraram durante um ano” (CASCUDO, 

2010b, p. 17).  

Apesar de sua narrativa diarística ocorrer dentro do intervalo de tempo de um ano e 

ambientada nas cidades de Natal, Recife e Rio de Janeiro, cidades por ele visitadas naquele 

mesmo ano de 1969, Na Ronda do Tempo sintetiza a imagem de um homem para o qual as 

fronteiras não existiam. Entre as várias de suas facetas que a sua obra é capaz de revelar, 

encontramos em seu diário o Cascudo cosmopolita, presente nas várias passagens que realçam 

a solidez de suas leituras e de suas preocupações enquanto estudioso da cultura popular, 

conforme observa Cléria Botelho Costa.    

 

Pelo seu diário, Cascudo possibilita-nos uma viagem imaginária através 

das festas populares de Natal, Luanda, na dignificação de seus Santos 

Pretos, Olinda, Rio de Janeiro e Recife, situando-nos no mundo 

simbólico da cultura. E, por meio dela, identificamo-nos com o local, o 

regional, o nacional e com o internacional, o que me leva a situá-lo como 

um autor que ultrapassa os limites do local, supera o regional e avança 

pelo internacional, sem, no entanto, perder suas marcas individuais. Por 

meio do diário, Cascudo transformou sua vida em texto. (COSTA, 2003, 

p. 254).   

 

Por fim, temos a obra Ontem, escrita entre outubro de 1968 e março de 1972, período 

no qual Cascudo também estava a registrar as memórias que resultaram nas duas últimas 

obras acima destacadas. Em Ontem, o autor falará da sua “viagem que ainda não terminou 

entre estudantes. Reminiscências das jornadas no Tempo, [...] resumo de velhas aulas e de 
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coisas que existem porque pensamos nelas” (CASCUDO, 2010a, p. 13). Este livro, como 

esclarece o próprio Cascudo, “constitui um depoimento de professor provinciano em quem 

não se inquinará devotismo abúlico ou desajustamento possesso. Nem esgotei o combustível 

otimista da Esperança de Fé, concedendo-me a continuidade do trabalho numa velhice sem 

equimoses” (CASCUDO, 2010a, p. 14). Também encontraremos nessa obra a mesma 

confluência de paisagens e memórias que verificamos nas obras O Tempo e Eu, Na Ronda do 

Tempo e Pequeno Manual do Doente Aprendiz, pois, além de tratar sobre as suas experiências 

enquanto “professor provinciano”, Cascudo recorda lugares, pessoas, convivências e fatos 

históricos que marcaram de alguma forma o curso de sua existência. “Todos os assuntos aqui 

reunidos rumam complementar a paisagem que vivi e vivo” (CASCUDO, 2010a, p. 14). 

Para Góes, Ontem “é um livro do tempo do amadurecimento de Cascudo. [...] eterno 

etnólogo, observa, estuda e interpreta o cotidiano e o tempo histórico, quando, às vezes, deixa 

desvelar sua visão conservadora do mundo” (GÓES, 2003, p. 227). Góes destaca que, em 

Ontem, Cascudo faz uso de uma linguagem sedutora, cativante e poética, motivo pelo qual 

pode aparentar ser um livro fácil, mas que, ao tomarmos conhecimento de seu conteúdo e 

após uma reflexão, “percebe-se, todavia, que é um texto bastante complexo, polêmico e que 

defende ideias bem pessoais do autor” (GÓES, 2003, p. 227). 

Como podemos observar, todas essas obras apresentam objetivos que, por definição do 

autor e pelas características observadas, se distanciam em alguns momentos. Em O Tempo e 

Eu, encontraremos, com maior frequência, narrativas que buscam reconstituir, a partir da 

descrição dos inúmeros personagens com quem o autor conviveu, episódios marcantes em que 

estes foram os principais protagonistas. Embora na primeira parte dessa obra, conforme já foi 

pontuado, ainda possamos encontrar narrativas sobre o seu nascimento, sobre sua infância, 

juventude e maturidade, é a partir da evocação dos outros que Cascudo constrói a imagem de 

si mesmo, uma das formas por ele utilizada para traçar a sua autobiografia, como bem 

declarou Francisco Ivo Cavalcanti (CAVALCANTI apud CASCUDO, 2008, p. 21). Citando 

Axel Munthe, Cascudo deixa claro como e a partir de que ponto sua obra foi constituída: “O 

método mais prático para escrever uma obra sobre si próprio, consiste em pensar nos outro” 

(MUNTHE apud CASCUDO, 2008, p. 32). Ratificando em seguida: “É o que fiz. 

Reminiscência dos outros” (CASCUDO, 2008, p. 32). O Pequeno Manual do Doente 

Aprendiz simboliza a gratidão do autor para com o seu amigo-amigo, o médico Onofre Lopes, 

a quem cascudo dedica a flor legítima da sua roseira hospitalar (cf. CASCUDO, 2010, p. 25). 

São observações nas quais se percebe “o olhar arguto de quem cursou quatro anos de 

medicina” (MONTEIRO, 2003, p. 237). Em Na Ronda do Tempo encontraremos, por sua vez, 
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um esboço mais íntimo e confidencial sobre Cascudo e sua vida. Se em O Tempo e Eu ele 

buscou retratar os outros para então compor uma imagem de si próprio, em sua Ronda do 

Tempo ele possibilita ao leitor conhecer um pouco mais a profundidade de seu universo 

particular e de suas subjetividades. Já em Ontem, Câmara Cascudo diz querer manter um 

depoimento claro e fiel sobre o que considerou ser a sua maior devoção: a docência. São 

páginas nas quais “todos os motivos registrados convergem para a generosidade educacional. 

Observações, concordâncias, restrições, memórias, no horizonte da Veracidade, participada e 

cotidiana” (CASCUDO, 2010a, p. 15). 

Ainda que as características ressaltadas possam atribuir a cada uma dessas obras 

algumas particularidades que evidenciam as suas diferenças entre si, não há dúvida de que 

todas fizeram parte de um mesmo projeto do autor, que era, como já dissemos, registrar as 

suas memórias de modo a compor uma herança para a posteridade. Resguardadas as 

peculiaridades de cada uma, é visível o modo semelhante pelo qual cada uma delas remonta à 

trajetória de vida de Cascudo, ainda que sejam marcadas por um viés histórico e 

universalizante no trato de algumas temáticas, conforme veremos mais adiante. É, portanto, a 

narrativa da memória que nos permite traçar uma linha contínua que atravessa as quatro obras, 

vistas aqui sob uma perspectiva de unidade, embora haja entre elas diferenças indiscutíveis.   

Em seu livro A história social da arte e da literatura, o crítico de arte alemão Arnold 

Hauser considera que só vivemos a nossa experiência com superlativa intensidade, não 

quando nos deparamos com homens e coisas da realidade, já que o tempo e o presente dessas 

experiências são sempre perdidos, mas quando recuperamos o tempo, ou seja, quando 

deixamos de ser atores para ser expectadores de nossa vida. Em outras palavras: quando 

recordamos (cf. HAUSER, 2003, p. 910). 

Recordar é bem mais que apenas reconhecer conteúdos passados ainda vivos no 

presente, “mas um efetivo reviver que leva em si todo ou parte deste passado. É o de fazer 

aparecer novamente as coisas depois que desaparecem” (ROSÁRIO apud BEZERRA, 2011, 

p. 21). O ato de recordar, por sua vez, está fundado na memória, que, do ponto de vista 

filosófico, nada mais é do que a capacidade humana de reter e guardar o tempo que se foi, 

salvando-o, assim, da perda total (CHAUÍ, 2005, p. 38). Podemos considerar essa definição 

de Chauí como sendo a mais próxima da compreensão que temos acerca da memória. Quando 

pensamos nesse termo, logo associamo-lo à noção de passado, como se a memória fosse a 

responsável por guardá-lo para que as nossas lembranças não se percam no transcorrer do 

tempo. Lembrar ou recordar seria, portanto, tornar presente o tempo que se foi.  
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É, sobretudo, pela memória, que Cascudo (re)constrói o passado, transfigurando o 

outrora vivido, evocando pessoas, acontecimentos e espaços em, sua maioria, inexistentes. 

Nesse processo de (re)construção, o autor também constitui a si próprio, já que escrever 

memórias também é um reencontro consigo mesmo. Sua obra apresenta, assim, um panorama 

de sua trajetória de vida, entrelaçada às histórias das pessoas com as quais se relacionou e 

com a história de sua cidade, edificada em sua memória como uma cidade que permanece sob 

a atmosfera provinciana e romântica de sua mocidade, embora o cenário atual apresente uma 

aparência moderna e destoante de seu tempo.     

Mesmo que o seu objetivo declarado não fosse o de escrever em O Tempo e Eu a sua 

autobiografia, mas “a história de todas as criaturas humanas. [...] nos encontros sucessivos 

com pessoas e coisas, pensamentos e paisagens, ‘idos e vividos’” (CASCUDO, 2008, p. 31), 

Cascudo, de certa maneira, acaba fazendo-a de duas formas: direta e indireta, conforme 

destaca Francisco Ivo Cavalcante no prefácio da obra. A primeira começa por seus pais, seu 

nascimento, sua formação física, moral e intelectual, enquanto que a segunda se dá a partir do 

estudo de si próprio através de seu convívio com outras pessoas. São essas as duas formas por 

ele encontradas para narrar a sua formação humana e a intensidade de sua atividade 

intelectual (CAVALCANTI apud CASCUDO, 2008, p. 22), construindo, assim, parte de sua 

biografia ao entrelaçar os retratos dos personagens com quem conviveu, de modo a compor 

um panorama das influências intelectuais que deixaram marcas em sua formação e obra (cf. 

PEREIRA, 2003, p. 279).  

 Cumpre observar que, apesar da observação feita por Ivo Cavalcanti, O Tempo e Eu 

não se trata de uma autobiografia propriamente dita, já que em termos estruturais não poderia 

ser assim classificada, tendo em vista que para ser uma autobiografia, no sentido estrito do 

termo, ela precisaria ser um “relato retrospectivo em prosa que uma pessoa real faz de sua 

própria existência, pondo em ênfase sua vida individual e em particular, na história de sua 

personalidade” (LEJEUNE, 2008, p. 40). De acordo com Alexandre Alves: 

 

Talvez fosse realmente a intenção de Cascudo fazer do livro em questão a 

sua (auto)biografia, contudo, há cortes e desvios evidentes, intencionais 

ou não, ocorridos já a partir desta primeira sequência, ou seja, já no início 

da obra Cascudo termina por se distanciar do rótulo autobiográfico 

esperado como padrão, citando pensamentos, frases e pessoas de tal 

modo que se torna perceptível um desprendimento puramente sequencial. 

Surgem outras impressões na escrita que, possivelmente, deixam antever 

um corte brusco na proporção do desaparecimento de uma narrativa 

íntima, fazendo notar de um determinado instante em diante um 

amálgama de variações entre o biográfico, o histórico e o puramente 

literário, no sentido vocabular da narrativa em si (ALVES, 2011, p. 42).  



31 

 

 

Sendo assim, O Tempo e Eu configura-se como um livro de memórias, gênero que 

também pertence ao universo da literatura confessional, mas que difere da autobiografia, 

principalmente, na perspectiva retrospectiva da narração. No entanto, os limites entre as 

memórias e as autobiografias ainda são tênues, pois o termo “autobiografia” carrega 

incertezas e ambiguidades, já que ele pode designar tanto os relatos de vida centrados na 

história da personalidade, quanto todas as formas de escrito em que se fala de si diretamente 

(diário íntimo, memórias e a autobiografia propriamente dita). Portanto, o termo autobiografia 

pode designar um vasto terreno de práticas de expressão do “eu”, entre elas as próprias 

memórias, visto que também se tratam de uma forma de escrita de si em que o “eu” também 

se inscreve, apesar de não enfatizar sua vida intelectual ou a história de sua personalidade, 

conforme propõe Lejeune. 

 Para diferenciar melhor a autobiografia das memórias, Clara Rocha explica que, além 

de narrar a história de fatos pessoais e familiares, as memórias dão-nos, sobretudo, o 

testemunho de um tempo e de um meio a partir do relato de acontecimentos históricos e 

políticos. Dessa forma, a narrativa memorialística tem um fundo histórico-cultural, apesar da 

subjetividade de quem a produz. “Nela se acumulam nomes de personagens ilustres (uma 

‘onomástica referencial’) que foram atores da História, ao mesmo tempo que o memorialista é 

o ator da ‘sua’ ‘história’” (ROCHA apud BEZERRA, 2011, p. 20). Diferenças à parte, o fato 

é que ambas apresentam semelhanças indiscutíveis, uma vez que são todas escritas sobre a 

égide da memória e “conferem, cada qual a seu modo, o mesmo extravasamento do ‘eu’” 

(MOISÉS apud MACIEL, 2008, p. 06).   

Assim como O Tempo e Eu, a obra Ontem também se trata de um livro de memórias. 

Suas páginas abarcam séculos de histórias, muitas das quais não dizem respeito somente à 

vida de Cascudo, mas que são tomadas de empréstimo, legadas não apenas de seus 

antepassados e das pessoas do seu convívio, mas das muitas leituras e pesquisas por ele 

empreendidas. Nela também iremos encontrar os vestígios de um passado longínquo, mas que 

se revelam ainda vivos no presente e que nos levam a conhecer os lugares pelos quais 

Cascudo percorreu nas viagens que realizou e que foram cenários de suas vivências.  

A obra Pequeno Manual do Doente Aprendiz, por sua vez, embora também seja um 

livro de memórias, não apresenta a mesma densidade de narrativas como nas obras O Tempo e 

Eu e Ontem. Dentre os diversos temas discutidos pelo autor, essa obra apresenta, sobretudo, 

aspectos relacionados à saúde pública no Brasil, sobre o qual o Cascudo constrói tipologias, 

estabelece conceitos e escreve comentários (MONTEIRO, 2003, p. 241).  
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Quanto a sua obra Na Ronda do Tempo, não há dúvida de que ela se trata de um diário, 

tendo em vista que a sua estrutura interna remete claramente às características peculiares a 

esse gênero, definido por Maciel define como: 

 

Um relato fracionado, escrito retrospectivamente, mas com um curto 

espectro de tempo entre o acontecido e o registro, em que um “eu” com 

vida extra textual comprovada ou não, anota periodicamente, com o 

amparo das datas, um conteúdo muito variável, mas que singulariza e 

revela, por escolhas particulares, um eu-narrador sempre muito próximo 

dos fatos. (MACIEL, 2007, p.11). 

 

Ao contrário das demais, em Na Ronda do Tempo o passado só aparece em função do 

momento presente.  Podemos dizer, dessa forma, que o diário de Cascudo impede que nos 

aproximemos com mais profundidade de seu passado, já que sua escrita só ocorre no limite 

dos acontecimentos diários e os fragmentos não se encontram em relação explícita uns com os 

outros. São as situações do momento presente que, muitas vezes, farão o autor evocar suas 

lembranças mais longínquas da infância e juventude, e até aquelas que não são suas, como as 

que lhes foram narradas por outras pessoas, ou as tomadas de empréstimos dos livros, jornais, 

etc. Dessa forma, em sua Ronda do Tempo nos deparamos com uma escrita calcada nas 

lembranças do outrora em confronto com o hoje (1969), numa demonstração de que passado e 

presente se entrelaçam na tessitura da memória (cf. COSTA, 2003, p. 256).  

Mesmo tratando-se de obras que pertencem a gêneros distintos, podemos ainda 

agrupá-las por suas semelhanças indiscutíveis, entre elas o discurso narrativo em primeira 

pessoa e o fato de todas atribuírem uma centralidade à questão da memória. De acordo com 

Mathias, “em todas estas expressões a memória representa o elemento primacial que lhes 

serve de traço comum” (MATHIAS, 1997, pp. 41-42), pois é por meio dela que o 

memorialista constrói a sua narrativa, tecida pouco a pouco pelo entrecruzar das lembranças 

que o autor evoca dos recônditos do seu ser.  

Sejam elas memórias, autobiografias, diários íntimos ou confissões, há de se 

reconhecer, sobretudo, que o valor dessas narrativas reside principalmente pelo acesso que 

podemos ter a um mundo social anterior ao nosso e que possui uma riqueza e uma diversidade 

que não conhecemos e que só pode chegar-nos pelas vias da memória de outrem, 

principalmente numa época em que a sociedade capitalista parece destruir os suportes 

materiais da memória. Elas reportam a um conjunto de experiências e vivências armazenadas 

na memória e que são trazidas até o tempo presente pelo indivíduo que narra. Mais do que 

uma simples intenção de mero registro, a escrita memorialística parte do desejo de abarcar o 
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indizível e resgatar um passado perdido que se desfez na vulnerabilidade do tempo e, ao 

mesmo tempo, evitar o esquecimento sobre determinados fatos. Como não se pode lutar 

contra isso: 

 

Resta-nos a tentativa de fixar anos (e, consequentemente, atitudes e 

acontecimentos) para não deixa-los perecer de vez à medida que o 

implacável tempo escorre, daí a necessidade do esforço da rememoração 

e do apelo à recriação idealizada inerente ao relato memorialístico, a fim 

de conservar se não a realidade, pelo menos a imagem dos fatos vividos, 

observados ou apreendidos. (BUNGART NETO, 2007, p. 42).   

 

Nesse ponto, somos levados a refletir sobre a importância da função social 

desempenhada pelo memorialista enquanto guardião do passado e da tradição, bem como 

sobre o valor que os escritos memorialísticos apresentam nos dias atuais, uma vez que esses 

textos podem ser entendidos como janelas através das quais podemos olhar e perceber o 

mundo que nelas se encerram. Muitos desses escritos se revelam como obras literárias de 

reconhecido valor estético, como hoje, de fato, muitas na literatura brasileira, pertencentes a 

esses gêneros, alcançaram o reconhecimento da crítica. Vale reforçar que não estamos nos 

referindo àquelas obras de ficção que apresentam um teor autobiográfico nas quais 

encontramos uma equivalência entre a história que é narrada e a vida do autor que a escreveu. 

Referimo-nos, especialmente, às obras que partem de um intuito em registrar uma vida como 

ela se sucedeu e/ou como a memória permite apresentá-la, sendo essa a perspectiva sob a qual 

podemos situar a obra memorialística de Cascudo. Contudo, não está sendo dito que todos os 

fatos narrados pelo memorialista potiguar sejam verídicos em toda a sua substância, apenas 

estamos dizendo que maior que o seu empenho artístico é o desejo de registrar suas memórias. 

Entretanto, quando o faz, Cascudo faz uso de uma linguagem poética que poderiam responder 

perfeitamente aos critérios de uma obra de arte, critérios esses que não cabem discutir nesse 

momento, visto que não objetivamos identificá-los e analisá-los nos limites desta dissertação, 

mas que poderão ser vistos em trabalhos posteriores.  

Apesar disso, ainda hoje podemos nos deparar com definições que separam as obras 

confessionais da literatura propriamente dita, por considerarem tais narrativas como formas de 

não ficção devido ao teor autobiográfico que elas apresentam. No entanto, é inegável e de 

consenso entre muitos críticos e teóricos que, tanto os gêneros confessionais quanto as outras 

formas literárias são duas maneiras expressivas de contar a experiência humana, sejam por 

meio de narrativas de acontecimentos verificáveis ou por aquelas produzidas pelo imaginário. 
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Tanto é que existem diversas obras dentro do universo da literatura confessional que são 

ficcionais e se utilizam da forma autobiográfica como recurso estético. 

Se empreendêssemos uma rápida incursão pela história da literatura brasileira, 

notaríamos que a literatura de cunho memorialístico só começou a despontar no cenário da 

nossa literatura a partir de 1930, embora as práticas de escrita de si tenham emergido no 

contexto da literatura confessional em meados do século XVIII. Antes disso, esse conjunto de 

obras apresentava pequena representatividade, fato que pode ser justificado devido ao 

predomínio de obras que, desde o período de formação da literatura brasileira, estavam 

voltadas para a poesia e a prosa de ficção.  

Lembremos que, no século XIX, eram os romancistas que se encarregavam em dar 

conta das formas de vida do País em seu delineamento histórico e social, sendo esse o 

principal critério de avaliação para a crítica brasileira naquele período. Somente da segunda 

metade do século XIX em diante é que a literatura de memórias ganha um pouco mais de 

relevo, embora muitas obras produzidas nessa época tenham vindo à luz somente no século 

seguinte (cf. FÁVERO, 2004, p. 142). Antes disso, a prosa de ficção ainda era a única com a 

tarefa de traçar o perfil do País, por isso, “parece, pois, procedente dizer que as memórias 

pessoais, na medida em que refletiam o meio em que se situava o autor, constituíam uma 

espécie de forma auxiliar da ficção no intuito de mapear a realidade brasileira, mesmo que 

isto não representasse um projeto específico de atuação” (FÁVERO, 2004, p. 142). 

De acordo com Bungart Neto (2011, p. 44), apesar de ainda recentes, as obras do tipo 

autobiográficas alcançaram um alto nível de realização formal e, sobretudo, estética em 

apenas dois séculos de existência, sendo muito bem representadas por grandes escritores 

como Érico Veríssimo, Manuel Bandeira, José Lins do Rego e Graciliano Ramos. Ainda 

segundo ele, o Romantismo foi a primeira escola literária brasileira a produzir textos de cunho 

memorialístico, como as obras Como e por que sou romancista, de José de Alencar; Minha 

vida: da infância à mocidade e Quando eu era vivo, de José Joaquim Medeiros e 

Albuquerque; e as Memórias do Visconde de Taunay (BUNGART NETO, 2011, p. 45). 

Já no modernismo, no início do século XX, é a partir da obra A la recherche du temps 

perdu, do francês Marcel Proust, que as obras de cunho memorialístico começam a surgir com 

maior profusão. No Brasil, entre os vários nomes que compõem esse cenário entre as décadas 

de 30 e 80, destacam-se: Infância e Memórias do cárcere, de Graciliano Ramos; A menina do 

sobrado e Explorações no tempo, de Cyro dos Anjos; Meus verdes anos, de José Lins do 

Rego; Segredos da infância e No tempo da flor, de Augusto Mayer; e ainda a obra em sete 

volumes do médico mineiro Pedro Nava, considerado um dos maiores, senão o maior, 
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memorialista brasileiro. Algumas dessas obras, conforme aponta Bungart Neto (2011, p. 48) 

são de inspiração proustiana, tanto no apelo aos sentidos quanto na evocação de lembranças 

de um tempo e de um espaço perdidos, sobretudo nas recordações de Augusto Meyer, Pedro 

Nava e José Lins do Rego (BUNGART NETO, 2011, p. 49). 

É justamente dentro desse contexto que podemos situar as obras de memória de 

Câmara Cascudo, “a um tempo recebendo o influxo benéfico do período e também com ele 

contribuindo para sua maior consistência” (FÁVERO, 2004, 144).  Foi nesse mesmo período, 

especificamente na década de 60, que ele iniciou o seu “projeto de rememoração”, centrado 

nas já mencionadas obras: O Tempo e Eu (escrito em 1967 e publicado em 1968), Pequeno 

Manual do Doente Aprendiz (terminado em 1968 e publicado em 1969), Na Ronda do Tempo 

(diário de todo o ano de 1969 publicado em 1971) e Ontem (iniciado em 1968, concluído e 

publicado em 1972). 

Em seu artigo “As memórias de Luís da Câmara Cascudo”, Fávero comenta que em O 

Tempo e Eu “vamos encontrar em várias de suas páginas as mesmas características dos nossos 

melhores memorialistas” (FÁVERO, 2004, p. 144). No entanto, Fávero completa que tal obra 

não está isenta de desníveis de qualidade, pois é possível perceber em não poucas passagens 

exemplos do que poderia ser melhor explorado. Como exemplo ele cita que Cascudo por 

vezes interrompe a narrativa em momentos em que a história mostra-se mais interessante e 

com potencial de rendimento maior, e explica que isto se dá porque ele não abre mão das 

cenas de impacto; mas exatamente em função delas é que o leitor fica com essa sensação de 

que o texto comportaria desenvolvimento mais acentuado (FÁVERO, 2004, p. 154). 

Justamente por não se tratar de uma obra cuja narrativa preza pela linearidade, é que 

existem e se fazem frequentes as interrupções às quais Fávero se refere. Em O Tempo e Eu, 

Cascudo sente-se livre para adiantar-se e retroceder no tempo, misturando, muitas vezes, o 

passado, o presente e até o futuro, à semelhança do que acontece em suas demais obras. Em 

sua Ronda do Tempo, por exemplo, tal descontinuidade também pode ser observada no que 

diz respeito às marcações temporais. Sobre esse aspecto, Cléria Botelho Costa explica que a 

construção da interpretação dos acontecimentos, no referido diário, “não obedece a uma 

ordem de causa e efeito, mas, de acordo com o mundo subjetivo de seu autor, segundo uma 

ordem cronológica linear interna” (COSTA, 2003, p. 258).  

Em se tratando de um diário, as narrativas que ali se encontram apresentam, a 

princípio, uma fragmentação que se deve, naturalmente, à própria estrutura na qual o gênero 

se desdobra.  
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Aparentemente, para quem lê, o diário parece ser feito de fragmentos de 

memórias totalmente desconexos entre si. Porém, para quem o escreve 

todos os fatos narrados estão amarrados numa sequência significativa. 

Isso porque, apesar de apresentar uma estrutura extremamente 

fragmentada, escrever uma entrada, nome que se dá a cada anotação 

escrita nas páginas do diário, pressupõe uma triagem do vivido para 

organizá-lo segundo eixos significativos a fim de atribuir-lhe uma 

identidade narrativa. Cada dia pequenas coisas e ao final de um ano 

temos um arquivo do vivido que isolado do futuro será incorporado ao 

passado indicando para as futuras gerações o modo como o diarista deseja 

ser lembrado. (FERNANDES, 2012, p. 80).  

 

Segundo Costa, essa fragmentação à qual Fernandes se refere pode ser explicada pelo 

fato de o tempo ser “trabalhado de acordo com as intenções e sensações que o narrador 

experimenta ao reviver determinado momento de sua história” (COSTA, 2003, p. 258). Ou 

seja, o retorno ao passado (no diário de Cascudo) ocorre, principalmente, em função do 

presente. Ele se deixa conduzir pelos apelos da memória, “extraindo” dela as suas lembranças 

da forma como ele mesmo desejaria que Deus o fizesse: “Gostaria que Deus, duas vezes por 

ano, espremesse a esponja de minha memória” (CASCUDO, 2010b, p. 121).  É por meio da 

escrita, portanto, que o autor encontra uma forma de externar as muitas lembranças que ao 

longo de sua vida foram se “acumulando” no interior de sua memória. Por isso, quão pesada a 

“bagagem” está, não existe espaço mais propício que o da escrita para dar vazão às muitas 

histórias que o autor vivenciou e presenciou num percurso de setenta anos.  

Cumpre salientar que nem sempre é possível lembrar tudo o que gostaríamos. O 

registro memorialístico depende, muitas vezes, daquilo que memória nos permite recordar, já 

que, por mais que nos esforcemos em resgatar do passado determinadas lembranças, os 

resíduos remanescentes daquilo que recordamos são apenas uma fração de tudo o que 

sentimos e vivenciamos, ou seja: não importa o quão vividamente nossas recordações 

cheguem até nós, elas sempre estarão envoltas em sombras e apagadas pelo esquecimento.    

Em sua célebre busca do tempo perdido, Marcel Proust explica que: 

 

É graças tão-somente a esse esquecimento que conseguimos de tempos 

em tempos recuperar a pessoa que fomos, colocar-nos em relação às 

coisas assim como aquela pessoa se colocava [...]. Devido à ação do 

esquecimento, a memória que retorna... nos faz respirar um novo ar, um 

ar que é novo precisamente porque o havíamos respirado no passado, [...] 

uma vez que os verdadeiros paraísos são os paraísos que perdemos 

(PROUST apud LOWENTHAL, 1998, p. 96). 

  

Por esta razão, Proust considera que não revivemos o nosso passado em uma 

sequência contínua, pois entre as várias cenas que recordamos existem vastas áreas do 
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esquecimento (PROUST apud LOWENTHAL, 1998, pp. 2: 412-413). O passado recordado é, 

portanto, um conjunto de momentos descontínuos içados da memória, o que parece em muito 

com o modo pelo qual Câmara Cascudo reconstitui as suas lembranças, construindo o seu 

texto com os fragmentos do que restou, o que podemos considerar como sendo semelhante ao 

processo da memória, que também é sempre facetada, ou seja: “é um cabedal infinito do qual 

só registramos um fragmento” (BOSI, 1994, p. 39).  

 Conforme observa Walter Benjamin, o importante para um autor que rememora “não é 

o que ele viveu, mas o tecido de sua rememoração, o trabalho de Penélope da reminiscência” 

(1987, p. 37). A lembrança seria, dessa forma, um combustível para a recriação do passado, 

abrindo os caminhos que levam aos recônditos de nossa memória e que irá nos conduzir a 

tempos e espaços que há muito se encontravam perdidos. Nesse sentido, poderíamos dizer que 

não é o memorialista Cascudo quem conduz a sua escrita, mas os movimentos de sua 

memória que a impulsiona, conferindo a ela uma direção que não se quer linear, mas cheia de 

desvios e lacunas, sobretudo porque a memória também é seletiva e moldada pelo 

esquecimento. Trata-se de um texto em que o fragmento é predominante em toda a narrativa, 

constituindo, assim, uma grande colcha de retalhos de lembranças.     

 Podemos tomar como exemplo a obra O Tempo e Eu, cujo passado, conforme já foi 

pontuado, é trabalhado pelo autor de forma descontínua, embora tenha como ponto de partida 

o lugar comum de onde nascem as primeiras memórias da maioria de nós: o lar materno. 

Desse momento em diante, observa-se que Cascudo retrata momentos da sua infância, cujas 

lembranças estão ligadas aos lugares onde morou e a imagem de seus familiares e amigos. A 

princípio, parecem tentar obedecer a uma certa cronologia e a uma lógica dos acontecimentos, 

mas antes mesmo de enveredar para a fase de sua adolescência, o autor incorre a uma quebra 

dessa aparente linearidade e começa a escrever aleatoriamente sobre pessoas de seu círculo 

social, geralmente personagens do meio político e intelectual, e sobre temas diversos. Tal 

característica nos leva a questionar por que o autor escreve uma obra que, vista como um 

todo, mais parece um repositório de lembranças desconexas e sem qualquer preocupação em 

estabelecer um todo coerente. Como resposta, podemos inferir que a “fragmentação da 

narrativa, com suas idas e voltas ao passado, encena o estilhaçamento da memória e espelha o 

‘elemento fragmentário da temporalidade, típico do registro pessoal ou coletivo da memória’” 

(BEZERRA, 2011, p. 63).       

Sobre esse aspecto, Alexandre Alves considera a possibilidade de Cascudo ter 

propositalmente planejado um texto cuja base tem por única intensão, em meio a uma leve 

caotização cronológica dos episódios envolvidos, “narrar sua vida e a de inúmeros 
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personagens humanos que a memória conseguiu guardar em uma dimensão na qual o tempo, 

na verdade, não existe como conhecemos. Trata-se de um híbrido passado-presente tornado 

escritura” (ALVES, 2011, p. 40). Embora cada capítulo de O Tempo e Eu pareça ter a sua 

autonomia em relação aos demais, é o fio condutor da memória que imprime certa unidade ao 

livro como um todo. Essa unidade pode ser apreendida quando consideramos que a 

rememoração não segue a estrita sucessão do calendário, mas obedece a uma lógica inerente 

ao funcionamento da memória. Assim, os relatos que integram as memórias de Câmara 

Cascudo, se desenvolvem não como uma sucessão de acontecimentos baseados em uma 

ordem de causa e efeito, mas sim numa confluência entre os determinantes cotidianos e a 

influência de sua memória, que, por sua vez, também acaba sofrendo a influência de 

acontecimentos e situações do momento presente. 

Vicent de Gaulejac considera que essa característica “revela uma diferença essencial 

entre o tempo social, dominado pela cronologia, e o tempo psíquico que abre a possibilidade 

de uma recursividade” (GAULEJAC, 2009, p. 65). Por isso, nas memórias de Câmara 

Cascudo o passado é trabalhado de acordo com as sensações que o narrador experimenta ao 

reviver determinado momento de sua história no momento presente, uma vez que, segundo 

Gaulejac:  

 

A situação atual é, efetivamente, o elemento estruturante do relato. O que 

vivemos “hic e nunc” estrutura o olhar que lançamos sobre a nossa 

própria história e este é o prisma pelo qual reconstituímos a trama da 

existência. O passado só é acessível através do olhar de hoje. 

(GAULEJAC, 2009, p. 66). 
 

Podemos considerar que Cascudo se refere ao passado não para cristalizá-lo, mas por 

considera-lo como um espaço privilegiado para se refletir sobre o presente. Sendo assim, sua 

escrita memorialística não seria meramente um exercício de “recuperação” do passado, pois 

conforme afirma Gagnebin: 

 

A rememoração também significa uma atenção precisa ao presente, 

particularmente a estas estranhas ressurgências do passado no presente, 

pois não se trata somente de não esquecer do passado, mas também de 

agir sobre o presente. A fidelidade ao passado não sendo um fim em si 

mesmo, visa a transformação do presente (GAGNEBIN, 2001, p. 91). 

 

 

Nessa perspectiva, desprende-se a ideia de que Cascudo encontra no passado uma 

forma de avaliar o presente, na medida em que adota um posicionamento crítico em relação 

aos valores, práticas e condutas da sociedade moderna. Sua obra memorialística é, sobretudo, 
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um exercício crítico e de denúncia aos males trazidos pelo progresso. Ao fazer isso, o autor 

está, de certa forma, agindo sobre o presente, já que, por um lado, ele se coloca em defesa de 

um “mundo” que parece estar em vias de desaparecer e, por outro, ele volta a olhar para o 

presente no sentido de denunciar a degradação de valores e padrões de comportamento que 

começavam a transitar entre o tradicional e o novo.  

A sensação da mudança, presenciada, vivida e sentida por Cascudo, está presente em 

toda a sua obra memorialística. Produzidas sob a contingência do moderno, do movimento e 

da reforma urbana, suas memórias, conforme veremos nos capítulos que seguem, demonstram 

um profundo apego aos antigos modos de vida, aos costumes e tradições de uma Natal 

romântica e provinciana que ainda sobrevive idealizada na memória do autor. Dessa forma, 

passamos a entender o papel da memória não apenas na reconstrução de um espaço perdido, 

mas de um tempo também perdido, recriados a partir da evocação das lembranças do autor 

quando articuladas aos sentimentos produzidos pelas imagens do presente.  

 

 

2.3. Uma diversidade na unidade 

 

 

A escrita memorialística de Câmara Cascudo assemelha-se ao que Michel Foucault 

denominou hypomnemata, ou seja, “livro de vida onde eram consignadas citações, fragmentos 

de obras, exemplos e ações que se tinha sido testemunho ou cujo relato se tinha lido, reflexões 

ou debates que se tinha ouvido ou que tivesse vindo à memória” (FOUCALT, 2002, p. 135). 

Não constituindo apenas uma escrita unicamente sobre sua história pessoal, as memórias de 

Cascudo são contaminadas pelas memórias dos outros, bem como daquilo que ele leu e ouviu 

ao longo de sua vida, compondo, assim, uma memória que se oferece “qual tesouro 

acumulado, à releitura e à meditação” (FOUCAULT, 2002, p. 135).  

A quem se deixa conduzir pelas narrativas que as memórias de Cascudo encerram, 

tem-se a impressão de estar sendo guiado por um narrador que domina muitos saberes, tendo 

em vista a diversidade de temas e assuntos por ele discutidos. Da forma como são por ele 

relatadas, muitas delas adquirem um tom de conselho, moral ou advertência, pois no fundo 

buscam transmitir um saber adquirido a partir de uma experiência por ele vivenciada. 

Vejamos abaixo um fragmento transcrito da obra O Tempo e Eu: 
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Há anos passados adoeci dos rins e ensinaram à minha mulher que o 

remédio era o chá de quebra-pedra, Phyllanthus lathyroides, H.B.K., um 

arbusto euforbiáceo cujas raízes pemitem uma infusão amarela, dourada, 

amarga, acre, detestável, mas bonita, atraente, vistosa. Estava eu na janela 

de casa, com o copo do horrível quebra-pedra na mão, brilhando ao sol 

matinal. Um amigo meu, Newton Rocha (1924-1962), industrial, 

inteligente, espirituoso, guiando o seu automóvel, passou saudando-me, 

risonho. Dias depois apareceu-me confessando ter passado o dia inteiro 

no escritório invejando o sabor delicioso que fora aquele coquetel 

sedutor. O líquido de ouro vivo deveria ser uma delícia integral. Ficara 

com a boca cheia de água. Mandei buscar um cálice, um simples cálice, 

da minha maravilha sápida, para satisfazer-lhe as angústias da inveja 

palatina. Newton bebeu um gole e ficou alguns segundo numa sucessão 

de caretas nauseadas, desiludido, furioso, decepcionado. Essa é a 

felicidade que vemos nos outros. Quando quero invejar alguém, lembro a 

minha euforbiácea. Sei lá quantos quebra-pedras são considerados vinho 

Tokay na taça de cristal alheio e distante da minha comprovação? On est 

heureuse quando on croit l’etre. Para mim é suficiente a imagem do 

quebra-pedra, e não o conselho de Colin d’Harleville. (CASCUDO, 2008, 

pp. 167-168).  

 

 Se bem observarmos, a história contada por Cascudo adquire o valor de conselho, 

mesmo que de forma subentendida, pois o que ele busca aqui transmitir não se limita apenas a 

um simples acontecimento do cotidiano, mas uma mensagem que está associada aos 

sentimentos humanos, que no caso em questão trata-se da inveja, um sentimento que leva 

alguém a cobiçar os bens alheios. Cascudo tenta transmitir, a partir de sua própria experiência, 

uma lição que ele aprendeu na situação que ele relata e, por isso, recorre ao registro como 

uma forma de transmiti-la aos seus leitores, fazendo-nos refletir sobre o acontecido e dele 

extrair um significado. 

 Por este viés, podemos considerar que há nas memórias de Cascudo uma retomada do 

narrador clássico idealizado por Walter Benjamin, visto como aquele que sabe dar conselhos, 

sejam eles baseados na sua própria experiência e sabedoria ou, até mesmo, na experiência 

alheia e/ou no que ouviu dizer (SILVA, 2011, p. 30). Wander Melo Miranda (apud SILVA, 

2011, p. 33) afirma que essa retomada se dá, principalmente, nos textos memorialistas e 

autobiográficos, sendo através da evocação do passado que o narrador é “capaz de traduzir o 

vivido em experiência e intercambiá-la aos seus leitores, do mesmo modo que o contador de 

histórias da tradição oral fazia com seus ouvintes atentos” (SILVA, 2011, p. 33).  

Segundo Benjamin (1987), a aproximação da morte faz com que o saber e a sabedoria 

de um homem assumam uma forma transmissível: a narrativa. É quando os velhos se 

assentam à margem do tempo já sem pressa que a narrativa floresce (cf. BOSI, 1994, p. 88) e 

as lembranças derivam ao sabor das correntezas. Nessa fase da vida, o homem assume a 
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autoridade necessária para narrar suas experiências, já que ele passa a ser visto como alguém 

que muito viveu e, por isso, é considerado um testemunho vivo da história e dos 

acontecimentos de uma determinada sociedade. Nas tribos primitivas, por exemplo, os velhos 

são os guardiões das tradições, responsáveis por transmiti-las aos mais novos como uma 

forma de iniciá-los nos costumes da comunidade onde vive. Mais que isso, eles representam 

um elo entre o passado e o porvir, promovendo, assim, a continuidade da cultura, 

religiosidade, valores, mitos e tradições de um tempo que se foi. 

Estando já em idade avançada, pode-se dizer que Cascudo ocupa o lugar de guardião 

da memória de seu tempo. O saber que ele detém baseia-se na experiência adquirida ao longo 

de sua vida, no conhecimento que tem das histórias e tradições do lugar onde morou e na 

tradição oral herdada dos contadores de histórias, dos seus antepassados e das inúmeras 

narrativas que ouviu e que foram por eles transcritas em suas memórias. Muitas delas são 

provenientes não apenas de sua própria experiência, mas também da experiência alheia e do 

que ouviu dizer.  

Assim, o memorialista Cascudo encontra nas memórias um gênero apropriado para 

depositar as suas experiências e intercambiá-las às futuras gerações. É através da 

rememoração que ele busca no passado os vestígios de um tempo que se encontra cada vez 

mais apagado pela contemporaneidade. Um tempo cuja história não é narrada apenas por ele, 

mas pelas vozes das inúmeras pessoas que ele evoca em sua narrativa e que ressurgem sempre 

que ele decide (re)contar as histórias que delas ouviu, conservando-as, assim, do 

esquecimento.  

É válido ressaltar que esse saber transmitido por Cascudo não se refere apenas àquele 

adquirido no convívio com as pessoas e no seio da tradição oral, mas também está aliado a um 

vasto conhecimento oriundo das incontáveis leituras que realizou ao longo de sua vida. É 

sabido que o intelectual potiguar sempre possuiu uma estreita relação com as letras, lendo e 

pesquisando sobre diversos assuntos dos mais variados interesses e temáticas. Impossível 

mensurar a densidade de suas leituras e do conhecimento por ele acumulado. Temos ciência 

do quão diversificada ela é quando lemos qualquer um dos seus textos, nos quais observamos 

uma pluralidade de saberes que se entrelaçam para compor o tecido de suas ideias e 

enriquecer a leitura do seu público leitor. 

À semelhança de outras obras do gênero, podemos observar em suas obras uma 

estreita relação entre a memória e a história, que passam a dialogar e a se correlacionarem 

entre si de modo a compor a tessitura de suas narrativas. Basta uma leitura cotejada de sua 

obra para observamos que muitas das lembranças evocadas por Cascudo nos permitem 
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contemplar o mesmo cenário no qual ele estava inserido quando estava a escrever suas 

memórias, além de descortinar um breve painel da sociedade natalanse e brasileira no século 

XX e dos acontecimentos políticos que marcaram a história de Natal. Dessa forma, ao passo 

que escreve sobre a sua própria vida, Cascudo nos envereda para a história de um espaço mais 

amplo que não se restringe apenas aos limites de sua provinciana cidade, ou de outras como a 

do Rio de Janeiro e Recife, mas que atravessam, até mesmo, as fronteiras do seu País, 

conforme pode ser observado no fragmento abaixo: 

 

Para quem viu os estudantes europeus entre 1920-1930, a década de 

1960-1970 é um registro sísmico. Angústia de insatisfação, ausência de 

interesse radicular nos dias que parecem longos, por que vazios. Não 

lembro os hippies “assombrosos” da California. O impacto do Progresso 

estalante atordoou-os. Rondam e usam as ideias sem penetrá-las. 

Realmente já não são estudantes, com a vida, a alegria, excessos de 

estudantes. São artistas, sociólogos, agitadores políticos, compositores 

espontâneos, psicólogos “da massa”, desiludidos, desencantados, motor 

sem leme rodando no encontro das águas. [...] As gerações de 1789 a 

1830 foram em toda a Europa vítimas da mesma intensidade febril, 

expressa no exotismo exibicionista da “Fuga ao Real”. (CASCUDO, 

2010a, p. 95). 

 

É assim que as memórias de Cascudo nos permitem conhecer mais que os espaços 

“perdidos” no tempo, mas também toda uma trama de acontecimentos que refletem práticas, 

costumes, valores e modos de pensar de uma sociedade. Ao reconstituir vários episódios de 

sua própria vida, Cascudo toca, mesmo que aparentemente sem querer, na história e nos 

quadros sociais do passado. Sua obra traz à luz não apenas a persona que ele foi, mas aspectos 

da vida social em suas diversas facetas, na medida em que refletem o olhar arguto de um 

observador que foi testemunha das diversas mudanças ocorridas na sociedade natalense e 

brasileira no século XX. Logo, percorrendo suas memórias estaremos, simultaneamente, 

percorrendo a história de uma sociedade, pois, nota-se que, apesar do caráter particular e 

subjetivo que elas apresentam, as lembranças retratadas pelo autor transbordam os limites de 

sua história individual.  

Nesse sentido, Maria Giardini Beti considera que, além de recorrer ao registro 

memorialístico como uma forma de construir a sua persona, Cascudo desenha uma identidade 

para o Brasil na medida em que constrói uma memoria coletiva para o País. Segundo a autora, 

Cascudo vai construindo, assim, a sua própria memória e, ao fazer isso: 

 

Estabelece uma relação com a história na medida em que ao narrar sua 

própria vida revela, tanto pela seleção daquilo que inclui nesses textos 
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quanto por seus silêncios e omissões, como se vê a si próprio na história 

vivida, como se lê o tempo em que lhe toca viver, como relaciona os 

diversos espaços por onde circula, como entende a função do intelectual 

na vida social. Enfim, como vê a história passar por dentro de sua própria 

vida e como percebe o sentido histórico de sua existência
8
. 

 

Quando Cascudo se predispõe a escrever as suas memórias pessoais, ele acaba 

escrevendo, dessa forma, uma memória da coletividade, uma vez que suas lembranças se 

localizam num determinado contexto histórico e espaço-temporal e remetem a eventos que 

dizem respeito a experiências compartilhadas com pessoas que estiveram mais 

frequentemente em contato com ele ou de suas relações com outros grupos mais próximos. 

Seguindo o raciocínio de Halbwachs (2006, p. 71), Cascudo acaba adotando em sua obra 

memorialística duas atitudes distintas, na medida em que participa das duas memórias: a 

memória individual e a memória coletiva, já que, por um lado, as lembranças do autor estão 

situadas no contexto de sua personalidade e de sua vida pessoal e, por outro, ele se comporta 

como membro de um grupo ao evocar e registrar memórias impessoais que ocupam lugar na 

memória de uma coletividade. Nesse sentido, muitas das evocações de Cascudo remetem à 

memória dos outros, já que não se constituem apenas da lembrança de momentos vivenciados 

e presenciados por ele em um dado momento de sua vida, mas de períodos que antecedem até 

mesmo o seu nascimento e que só conheceu através de leituras, noticiários e conversas com 

outras pessoas. Histórias de acontecimentos que ele não esteve envolvido diretamente, mas 

que passaram a constituir a bagagem de suas lembranças. Trata-se de uma memória tomada de 

empréstimo (HALBWACHS, 2006, p. 72), como as várias que ele coletou no âmbito familiar. 

 

Meu pai e negro Claro, inseparável nessas proezas sobrenaturais, armados 

e dispostos, foram estabelecer-se em Poltros Mortos, caminho normal 

entre a cidade de Sousa, na Paraíba, e as vilas comerciais do oeste norte-

rio-grandense. Armadas as redes, puseram as armas à mão, acenderam 

uma fogueira. As pedras começaram a cair e foram logo reconhecidas. 

Eram enormes gafanhotos de jurema, possantes fasmóides atraídos pela 

luz, chocando-se com os comboieiros e retomando o salto no impulso das 

fortes patas posteriores, acionadas como catapultas. Fizeram archotes e 

penetraram a casa deserta. Uma nuvem de morcegos explicou o rumor 

difuso. O gemido provinha de uma cabra, cruelmente ulcerada por uma 

imensa bicheira nos úberes, coçando-se e lamentando-se, com voz 

humana, para o terror dos tropeiros supersticiosos. As moedas contadas 

ininterruptamente viviam numa banquinha em falso, cuja gaveta 

entreaberta ainda conservava a chave que se atritava ao sopro do vento 

encanado pelas paredes esburacadas. Meu pai e Claro fizeram uma 

grande coivara dentro da sala, afugentando os morcegos e a cabra ferida. 

                                                           
8
 Disponível em http://www.historiaecultura.pro.br/ - Acesso em 03/11/2013. 

http://www.historiaecultura.pro.br/
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Queimaram a mesinha. Fizeram café. Dormiram tranquilamente no 

sossego da vitória. Tinha acabado a lenda de Poltros Mortos. 

(CASCUDO, 2008, pp. 230-231).  

 

 O episódio narrado por Cascudo certamente foi contado por seu pai quando o autor 

ainda era criança, pois, segundo ele mesmo registra, esta “façanha” aconteceu entre 1883 e 

1885, poucos anos antes dele nascer. Seu pai, o coronel Cascudo, caçador de cangaceiros e 

“desencantador de almas do outro mundo”, gostava de contar as suas aventuras pelo sertão, ao 

que eram sempre escutadas pelos ouvidos atentos do pequeno Cascudinho. Trata-se, portanto, 

de uma memória que foi tomada de empréstimo, pois Cascudo não vivenciou o acontecido, 

mas se apropriou das lembranças de seu pai como se fossem suas. O modo como ele retrata o 

acontecimento, faz parecer que o mesmo foi vivenciado por ele e que ele esteve presente 

naquela noite em Poltros Mortos, pois os detalhes que ele utiliza para descrever a situação, 

como, por exemplo, “puseram as armas no chão”, “banquinha em falso”, “gaveta entreaberta”, 

parecem tão fieis à realidade que nos faz pensar que aquelas imagens foram capturadas pelos 

olhos de Cascudo, mas trata-se de imagens produzidas por sua imaginação e que assumem, 

nesse ponto, um caráter ficcional. 

Não seria de todo um equívoco dizer que muitas das lembranças evocadas por 

Cascudo estejam associadas à idade avançada na qual o autor se encontrava no período em 

que escreveu suas memórias. Conforme explica Ecléa Bosi (1994, p. 70), a velhice é uma 

condição na qual o indivíduo se ocupa do seu passado com mais frequência, passando a 

revisitar suas lembranças quando este se assenta à margem do tempo já sem pressa. É nessa 

fase da vida, portanto, que as imagens do outrora se tornam mais nítidas, irrompendo no 

presente como cicatrizes que remontam a uma história anterior a ela e que são capazes de 

ressuscitar os vestígios de um tempo que se foi apenas em aparência. Comenta Câmara 

Cascudo em sua obra Ontem: 

 

A velhice dá dimensões líricas às coisas vulgares. Simplesmente, vamos 

reencontrando os vestígios da nossa passagem nos recantos percorridos e 

será lógico “qu’on n’y faire us pas fouler quelque souvenir”, como 

Mistral nas ruas Avignon. Nos anos terminais revistamos a bagagem 

reunida na jornada as lembranças vão ditando as identificações do 

percurso. A natureza, as entidades convividas, o ambiente social revelam 

o contato humano consagrador. [...] A memória emocional guarda as 

pegadas na superfície das águas vivas do Passado. (CASCUDO, 2010a, p. 

16).  

  



45 

 

 Embora possamos presumir, até certo ponto, que a construção da narrativa 

memorialística de Cascudo obedeça a dois fatores: a condição de velho do autor e aos 

imperativos de sua memória, não se trata de afirmar, unicamente, que suas memórias resultem 

de um exercício despreocupado de escrita e sem qualquer finalidade. Em se tratando de 

Cascudo, não se pode ignorar a premissa de que ele foi bastante cuidadoso com aquilo que iria 

deixar registrado, já que ele tinha em vista uma futura publicação de sua obra, selecionando 

muito bem aquilo que gostaria que ficasse registrado para a posteridade, conforme podemos 

constatar na passagem em que ele declara o seguinte: 

 

Há pensamentos “profissionais” e pensamentos “amadores”, rondando o 

palco os bastidores do subconsciente, empurrando os concorrentes, na 

ânsia da apresentação no palco da memória. Também existem essas 

categorias para os “assuntos” no plano da motivação cotidiana. Estou 

sendo mestre de cena, policiando, selecionando as “entradas” desses 

personagens, indispensáveis no teatro íntimo da elaboração intelectual. 

(CASCUDO, 2010b, p. 174). 

 

Nesse sentido, ao escrever as suas memórias, o autor dá ênfase àquilo que lhe convém 

e, assim como um artista, elabora, corta, compõe, sublima a verdade (ROCHA, 1965, p. 18), 

iluminando certos pontos e deixando outros à sombra. Há de se considerar também um certo 

compromisso estético por parte do autor, cuja escrita passa a assumir uma intenção deliberada 

de um exercício literário. Cascudo escreve as suas memórias não apenas para dar vazão ao 

fluxo de sua consciência, mas também se preocupa em trabalhar com a palavra e os seus 

sentidos, fazendo uso de uma linguagem poética. As frases curtas, que dão ritmo à leitura, 

também é outra característica marcante em seu texto, conforme podemos observar no excerto 

abaixo: 

 

Perfilam-se os milhos e os feijões se espreguiçam na verde intimidade do 

quintal em declive. Hora taciturna do entardecer. Brusca fulgurância 

interrompe a paisagem uniforme e banal. Clarão cegante, de palpitação 

intermitente, agora imóvel, como pregão luminoso de joia, perdida na 

humildade das hortaliças e legumes. Não consigo enfrentar a irradiação 

deslumbrante, cambiante, ofuscadora. Breve, a luz ocídua muda o ângulo 

de projeção. A rutilância cessa, apaga-se a fonte brilhante, nivelando-se, 

indistinta, no solo revolto e barrento. Dificilmente identifico o caco de 

fundo de garrafa que o Sol promovera ao predicamento de estrela, 

momentânea e falsa, concedendo-lhe a transfiguração resplandecente, 

mentirosa e faiscante. Teria o sol a intenção de provocar essa glória 

inflacionária ao caco de vidro, anônimo e sujo, no fundo de um parque de 

Hospital? (CASCUDO, 2010c, p. 28). 
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Além de empregar frases curtas para dar um ritmo próprio à narrativa, nota-se que 

Cascudo faz uso de alguns recursos estilísticos, conferindo ao seu texto um caráter literário 

facilmente identificado na linguagem poética que ele utiliza. Veja-se o modo como ele 

emprega algumas sinestesias, comparações e personificações, transformando o que seria um 

simples fato do cotidiano em uma narrativa que, em muitos casos, se assemelham ao conto e à 

crônica. 

 

Volto da Paraíba para Natal. Viajo durante uma noite de junho, fria e 

triste. As chuvas da véspera e de hoje, furiosas e rápidas, enrugam a 

rodovia, ondulando-a como um vestido plissado. O automóvel, em certos 

trechos, avança lento, sussurrando, sacudindo-se como um elefante que 

bailasse. Djalma Alves de Oliveira, motorista do reitor Onofre Lopes, 

guia cauteloso, com o rádio ligado, inútil à minha surdez que apenas 

percebe a vaga sonoridade das vozes e das músicas longínquas. 

Aproximamo-nos de Guarabira. Dentro da penumbra, vencendo o mato, 

denso e negro, surgem casinhas de taipa, porta-e-janela, umas com uma 

única lâmpada orgulhosa. A maioria guarda a chama vermelha das 

lamparinas, fazendo oscilar as sombras invasoras. Na curva do caminho, 

dois caminhões detiveram-se, enfrentados, imóveis, os faróis acesos, 

revelando o verde do matagal adormecido. No talude, vejo indistinto e 

confuso, um grupo de meninas e mocinhas. Sobe uma voz clara, nítida, 

decisiva, voz de menina-moça: - Me leva! A máquina silenciosa 

resplandecente, derramando melodias, provoca o apelo incontido da 

emigração psicológica, evasão à estática da paisagem melancólica, à 

previsão da vida futura, laboriosa e banal. (CASCUDO, 2008, p. 162, 

grifos nossos). 

 

Os exemplos acima servem para exemplificar o caráter literário que as memórias de 

Cascudo apresentam. A linguagem empregada pelo autor, nessas e em várias outras 

passagens, demonstra que em seu exercício de escrita havia também uma preocupação 

estética, sendo essa outra característica que reforça a pluralidade das obras O Tempo e Eu, 

Pequeno Manual do Doente Aprendiz, Na Ronda do Tempo e Ontem.  

Longe de ser apenas um “suporte” no qual o autor “depositou” suas lembranças na 

forma de textos, sua obra memorialística apresenta uma diversidade que é facilmente 

percebida ao primeiro contato do leitor. Conforme já foi pontuado, ler as memórias de 

Cascudo é transitar não apenas pelos caminhos que nos levam ao encontro de sua história 

pessoal e do meio social em que viveu, mas percorrer diversos campos do saber. Entre eles 

podemos destacar a Literatura, cuja referência se faz constante e praticamente indissociável de 

sua obra, pois em várias de suas páginas nos deparamos com a herança de muitas de suas 

leituras, evidenciadas, claramente, através das inúmeras citações, epígrafes e alusões que 

permeiam todo o seu texto, muitas vezes no idioma original. Elas denunciam não só as 
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intenções de um memorialista, mas o seu enorme grau de interação com as letras na 

intimidade com os livros no universo particular de sua biblioteca, vínculo que nem mesmo a 

idade avançada poderia romper. Além disso, ajudam ainda a compor a imagem de um 

intelectual de grande erudição que foi. Ler sua obra é, portanto, se enveredar num texto rico e 

repleto de uma intertextualidade que contempla desde autores clássicos da literatura brasileira 

e universal até autores “menores” de sua pequena província e região. 
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3. UMA VIAGEM NA RONDA DO TEMPO CASCUDIANA 

 

 

 

 

O menino Cascudo na companhia de sua mãe Ana Maria e seu pai Francisco Cascudo 

Fonte: http://www.elfikurten.com.br/2012/04/camara-cascudo-uma-conversa-sobre.html 

 

 

 

 

“No fundo do meu ser, ouço e suspeito 

Um pélago em suspiros e rajadas: 

Milhões de vivas almas sepultadas, 

Cidades submergidas no meu peito.” 

 

Câmara Cascudo em O Tempo e Eu. 
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3.1. No rastro das velhas imagens 

 

 

Quando iniciamos a leitura da obra memorialística de Câmara Cascudo, somos 

convidados a embarcar juntamente com ele em sua viagem pelos túneis do tempo. 

Constituindo uma verdadeira poética do passado, O Tempo e Eu, Pequeno Manual do Doente 

Aprendiz, Na Ronda do Tempo e Ontem evocam as velhas paisagens de outrora, preservadas 

pela memória do autor e reconstruídas por uma escrita permeada de toques de imaginação e 

por um sentimento de nostalgia. Cascudo irá retornar à velha casa de sua infância na Rua das 

virgens, onde nasceu meia hora depois do apito da Fábrica de Tecidos, “pregão sonoro da 

tarde natalense” (CASCUDO, 2008, p. 40). Nela reencontrará as pessoas com quem convivera 

desde o seu nascimento; o primeiro brinquedo, os primeiros mestres, a primeira escola, os 

primeiros presentes. Visitará ainda o seu doce e eterno “Principado do Tirol”, um mundo 

perdido onde hoje residem apenas as alegrias mortas dos dezenove anos vividos à sua sombra 

(cf. CASCUDO, 2008, p. 63). Rio de Janeiro. Recife. Paisagens modificadas. A doce 

docência. Antigas amizades. Ecos de tempos e espaços que ainda permanecem guardados na 

memória de um homem fragilizado pelo tempo e que estão a se perder nas teias da 

modernidade. 

Para Cascudo, recordar esses tempos e lugares de antigamente é bem mais que apenas 

reconhecer um passado ainda presente na memória, mas reviver experiências que para ele 

eram plenas de significados. As festas de que toda a família participou, as viagens por ele 

realizadas, a convivência com estudantes e amigos, as conferências proferidas, as entrevistas e 

autógrafos concedidos, dentre tantas outras coisas feitas por ele durante toda a sua vida, eram 

pontos onde a significação de sua vida se concentrava; e é ao percorrer as alamedas do 

passado que o autor tenta preencher as lacunas que a realidade atual – longe de ser aquela 

mesma atmosfera que embalou os anos de sua meninice e juventude – lhe imprimia. Ecléa 

Bosi faz uma reflexão nesse sentido ao afirmar que: “quando a sociedade esvazia seu tempo 

de experiências significativas, empurrando-o para a margem, a lembrança de tempos melhores 

se converte num sucedâneo da vida. E a vida atual só parece significar se ela recolher de outra 

época o alento” (BOSI, 1994, p. 82).    

 Assim, ao longo de suas memórias, Cascudo transforma a sua narrativa em um mapa 

afetivo de lugares por onde pode passear e caminhar em direção ao seu passado, 

reencontrando pelo caminho os vestígios de um tempo que o presente não consegue apagar; 

vestígios esses que se assemelham a peças de um mosaico e que ajudam a compor um quadro 
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dos tempos de outrora como se fossem fotografias encontradas no velho baú das lembranças. 

Elas reportam aos espaços perdidos no tempo, apagados do cenário urbano pelo processo de 

modernização, mas que resistem ao passar dos dias na memória do autor.  

Sabemos que Cascudo foi testemunha de uma época marcada pelas mudanças da 

modernidade, presenciando as profundas mudanças no espaço físico e social de sua cidade e 

de outras, como o Rio de Janeiro e Recife, quando estava a cursar as faculdades de Medicina e 

Direito, respectivamente, entre o final da década de 1910 e meados de 1920. Testemunhar as 

transformações porque passaram esses lugares, acaba estimulando no autor o afloramento de 

muitas lembranças ao se deparar, no momento presente, com uma sociedade que, em grande 

medida, lhe é estranha por suas aspirações e costumes, principalmente quando, olhando a sua 

volta, não encontra a paisagem outrora familiar.  

Diferente da Natal em que nasceu e cresceu, Cascudo envelhecia em uma Natal 

turbulenta e em constante movimento. A partir de algumas de suas evocações, podemos 

inferir o quanto a sua cidade mudara desde a sua infância até então e o quanto o sentimento de 

saudade ampliava a cada momento em que buscava identificar no “desconhecido” o que antes 

lhe era tão comum. Vejamos o modo como ele recorda, em 21 de novembro, o dia de Nossa 

Senhora d’Apresentação, a padroeira de Natal: 

 

Dia de Nossa Senhora da Apresentação, Padroeira de Natal! A imagem é 

a mesma de 1753. A Sé, a Matriz banal e doce do meu Tempo-menino. 

Nada mais resistiu. Outros são os sacerdotes, liturgia, assistência, trajes. 

Na praça, rugem atrações mirabolantes. Desapareceram os doces de 

outrora nos tabuleiros com vigilantes lamparinas fumegantes. A paisagem 

é estranha aos meus olhos. Onde está o fogo-de-vista? A patrulha de 

cavalaria de Joca do Pará? O chevrolet de minha Mãe, esperando por 

mim? O rapazes que envelheceram já não frequentam a velha Rua 

Grande, onde a cidade nasceu. Os automóveis, parados, entopem os 

ângulos do Largo. Em movimento, ameaçam aqueles que pisam fora 

deles. Ninguém anda. Fogem da trombada dos radiadores. Altos-falantes 

urram e miam, infindáveis. Onde está a Banda do Batalhão de Segurança, 

“gentilmente cedida pelo seu comandante”? As meninas ondulam e os 

caras penteiam as melenas. Meu nome e o do mês não mudaram. Tão 

diferente nosso encontro nesse 1969... (CASCUDO, 2010b, p. 166, grifos 

do autor). 
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Figura 1 - Procissão de Nossa Senhora d’Apresentação em meados do século XX. 

Fonte: http://www.memóriaviva.com.br 

 

 

Esse fragmento transmite não apenas um sentimento de alento de intraduzível saudade 

daquela cidade de outrora, antes doce na recordação, hoje estranha aos seus olhos. A partir 

das lembranças do autor conseguimos extrair algumas mudanças que aconteciam em Natal 

naquela época. Os constantes movimentos dos automóveis que ameaçam os caminhantes 

refletem, por exemplo, o crescimento do contingente populacional e urbano que Natal 

presenciava. A mudança nos atrativos juvenis, a disposição espacial das coisas e sua relação 

com os outros tornam ininteligível a sua posição naquele mundo, o que o faz lamentar a perda 

dos vínculos que as mudanças abalaram, concluindo que nada é mais como era antes; apenas 

o seu nome e o do mês (novembro) não mudaram. Outra passagem que reflete bem as 

mudanças que aconteciam em sua cidade é a seguinte:  

 

As ruas e praças da minha cidade não cresceram nem se alargaram. 

Retiraram as árvores a machado. Os 30.000 moradores passaram a 

300.000, fora os irrecenseáveis pela atordoante dispersão residencial, 

miúda e confusa nos morros e tabuleiros circunvizinhos. Natal lamenta o 

privilégio de possuir o maior número de automóveis, per capita, em todo 

o Brasil. O transeunte é um hóspede indesejável e atrevido, disputando 

aos motores bufantes as reduzidas faixas de acesso. A via, por 

eufemismo, pública, é praticamente uma pista de velocidade, sonorizada 

pelas buzinas incessantes. Inventado para o serviço humano, o motor está 

sendo o quinto cavaleiro do Apocalipse. O homem precisa aprender a 

andar de acordo com as leis do tráfego e não necessidades biológicas. Os 

percursos não mudaram a extensão, mas o Tempo exige outra duração 
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para as técnicas das travessias. Por que demorou tanto? Os automóveis 

não deixavam passar! (CASCUDO, 2010a, p. 49).  

 

Conforme pode ser observado, aquela pequena província, com poucos habitantes e 

raros automóveis, parecia crescer desenfreadamente aos olhos de Cascudo. Sua cidade estava 

perdendo aquela doce cadência de sua infância. Os bondes a burro foram substituídos pelos 

veículos motorizados, e estes, por sua vez, ocupam o lugar que antes pertencia às pessoas: a 

rua. A sofreguidão dos automóveis em movimento já não permite que as pessoas percorram 

uma mesma distância no tempo habitual. Elas precisam, agora, acompanhar o mesmo ritmo da 

cidade, obedecendo às leis do tráfego cada vez mais acelerado e ameaçador àqueles que 

caminham distraídos, como aconteceu, por exemplo, com um senhor de idade cuja travessia, 

na Av. Junqueira Aires, é relatada por Cascudo da seguinte forma:  

  

Esse instantâneo noturno conquista prioridade no registro. O cidadão 

robusto, madurão, paletó e gravata no velho estilo, saúda-me da calçada e 

vai atravessando o asfalto. Descem dois automóveis e sobem dois 

“ônibus”, rumorosos e ferozes. O tráfego lotou-se em ambas as vias. Num 

segundo, surpreso, atarantado, o meu homem hesita, iluminado pelos 

faróis ofuscantes, aturdido pelas buzinas furiosas. Decide-se a voltar, 

numa carreirinha antiga, de velhote esquecido de ter sido rapaz. Os autos 

desapareceram. O sobrevivente, sob a minha janela, grita ofegante: -Viu? 

Subentende-se: - Do que escapei? Esqueceu que a rua não lhe pertence 

mais... (CASCUDO, 2010b, p. 183). 

 

Para um homem de memória como Cascudo, vivenciar essas mudanças acaba 

imprimindo em seu interior um sentimento de perda e ausência, ampliados cada vez mais 

quando o que se observa é uma paisagem que parece cada vez mais estranha aos seus olhos. 

Ainda que lamentasse a degradação de um tempo que para ele se configurou como a bele 

époque natalense, Cascudo era consciente de que tais mudanças são inevitáveis. Mais do que 

ninguém, ele acompanhou essas mudanças e sobre elas refletiu e analisou suas consequências.  

 

A expansão da cidade, aglutinando arrabaldes, imponência esmagante dos 

arranha-céus, maré montante do tráfego exilando o transeunte, a 

devastação vegetal infalível na estética urbanística são elementos de 

compressão, apertando a população, obrigando-a ao ritmo do escoamento 

tumultuoso e contínuo. A velocidade mudou a doce cadência de outrora e 

o tempo parece diminuir na voracidade dos encargos imperiosos. As 

buzinas atordoantes substituem os velhos pregões. Morreram os tipos 

populares. O povo desapareceu na massa e o homem na classe. As vozes, 

sons, disfonias, clamores, mecanizados, envenenam os tímpanos com as 

distorções, falsidades cromáticas, delírios desarmônicos, derramados no 
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ar. É indispensável que a composição musical, para ser entendida, ajuste-

se ao processo adaptacional do barulho, promovido às alturas da 

inspiração. Trajes, linguagem, estilos arquitetônicos, literários, melódicos 

nascem dos modelos alucinados. Lobos e cães de caça aliaram-se contra o 

rebanho. A raposa prega a coexistência pacífica nos galinheiros. Os 

modos readquirem a violência dos hunos, vândalos, janízaros. 

(CASCUDO, 2008, p. 186). 

 

 

Esta citação é bastante oportuna na medida em que nos permite visualizar as 

transformações ocorridas na cidade de Natal na primeira metade do século XX, momento em 

que as capitais brasileiras passavam pelo processo de modernização. Cascudo critica o 

crescimento desenfreado de sua cidade, demonstrando profundo desgosto por se ver cada vez 

mais distante de seu tempo e espaço. Para o autor, a velha Natal romântica e provinciana já 

não existe mais. Agora sobrevive apenas em sua saudade e revisitada pela memória. Para ele, 

o mais lamentável não era o desfiguramento das cidades, mas o desaparecimento de 

memórias, tradições e costumes que acabam sendo soterrados pela poeira do esquecimento à 

medida que as cidades e as gerações se renovam. Afinal, “as reformas urbanas não 

transformam ou destroem a dimensão física da cidade apenas; ao fazê-lo, alteram, muitas 

vezes radicalmente, os espaços de sociabilidade tradicional, rompem os tecidos históricos e 

sociais das atividades populares” (FERREIRA; DANTAS, 2009, p. 164).  

Conforme veremos nas páginas que seguem, na medida em que escreve as suas 

memórias, Cascudo faz ressurgir as mais singelas e poéticas imagens relacionadas aos espaços 

de suas vivências e às pessoas com quem conviveu. Os primeiros relatos sobre a sua vida são 

ambientados em um cenário no qual Natal ainda era divida apenas pelos bairros da Ribeira e 

Cidade Alta, num tempo em que não havia luz elétrica e nem transporte de um bairro para o 

outro. “Ia-se a pé, calcando a ladeira pedregosa e íngreme da Junqueira Aires. Os bondes de 

burro vieram sete anos depois” (CASCUDO, 2008, p. 125). No entanto, o autor conta que 

esse cenário mudou ao longo dos anos: “os automóveis, ônibus, caminhões, tratores, 

lambretas, mudam a marcha, fazendo primeira, para vencer a subida da ladeira. [...] Incluam 

buzinas e o tiroteio da escapação” (CASCUDO, 2010b, p. 109). Os “roncos e uivos 

motorizados da Junqueira Aires” (CASCUDO, 2010b, p. 116) alteraram a paisagem sonora 

antes harmoniosa, substituindo os velhos pregões. “As vozes, sons, disfonias, clamores, 

mecanizados, envenenam os tímpanos com as distorções, falsidades cromáticas, delírios 

desarmônicos, derramados no ar” (CASCUDO, 2008, p. 186). 
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Figura 2 - Avenida Junqueira Aires na década de 60. À direita, a casa do folclorista Câmara Cascudo. 

Fonte: http://www.natalguia.com.br/natal_fotos_antigas.html 

 

 

Em meio a essas profundas mudanças, Cascudo constrói uma narrativa de saudade que 

continuamente o transporta para o seu passado. Em suas memórias encontramos, dessa forma, 

uma outra Natal: a pequena província romântica, dos bailes elegantes, dos bondes a burros, 

das praias com casebres de pescadores, dos poetas boêmios e dos trovadores populares. Uma 

Natal desaparecida há muitos anos, mas que permanece indelével na memória daquele que foi 

um “provinciano incurável”.  

 

 

3.2. Paisagens e vidas renascidas 

 

 

Nas primeiras páginas de O Tempo e Eu, o autor refere-se à casa em que nasceu, 

localizada “na rua José Bonifácio que ninguém sabia em Natal quem fora”, mas que “toda a 

gente dizia rua das Virgens, no bairro da Ribeira”. Sobre ela, Cascudo lembra que havia “duas 

janelas e uma porta, posteriormente numerada 212”. A respeito de sua infância, Cascudo 

recorda que sempre esteve cercado de cuidados. Seus pais, com receio de que ele tivesse o 

mesmo fim que seus outros três filhos, mortos por uma doença conhecida por crupe, não 
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permitiam que o único filho se aventurasse na lúdica infantil como faziam as outras crianças 

da sua idade.  

 

Fui menino magro, pálido, enfermiço. Cercado de dietas e restrições 

clínicas. Proibiram-me movimentação na lúdica infantil. Não corria. Não 

saltava. Não brigava. Nunca pisei areia nem andei descalço. Jamais subi a 

uma árvore. Cuidado com fruta quente, sereno, vento encanado! Brincava 

com meninas. Um quarto cheio de brinquedos para exercício sedentário, 

tudo rodando no solo ou em cima de uma mesa de mármore, que ainda 

possuo. Aprendi a ler quase sozinho, aos seis anos, graças ao Tico-Tico, 

proezas de Chiquinho e Jagunço, Juquinha e Gibi, solfejando as 

conçonetas de Eustórgio Wanderley, que conheceria no Instituto 

Arqueológico Pernambucano, emocionando-o porque cantava muitas. 

(CASCUDO, 2008, p. 49).  

         

Na ausência dos companheiros de folia, Cascudo se entretinha com seus brinquedos e 

livros. “Ficava horas e horas imóvel, num cadeirão de braços, com o livro na perna, viajando 

na imaginação” (CASCUDO, 2008, p. 57), lendo revistas, álbuns de gravuras, desenhos do 

Benjamin Rabier e dezenas de livros de histórias infantis. Foi assim que Cascudo fez os 

primeiros contatos com o mundo das letras, antes mesmo de ingressar no Externato Sagrado 

Coração de Maria, um externado exclusivamente feminino onde a sua mãe fê-lo estudar “com 

pavor de que os colegas de sexo me pusessem a perder” (CASCUDO, 2008, p. 49). Cascudo 

relata que era “o único varão sobre a terra da salinha quente, paredes ornadas de estampas 

piedosas e feias” (CASCUDO, 2008, p. 49). Seu pai, não satisfeito com a sua instrução 

mulheril, colocou-o para estudar no Colégio Diocesano Santo Antônio para que seu filho 

pudesse ter amigos meninos. Logo mudaram para o Tirol e, conforme a ida para o colégio era 

difícil e longa, Cascudo passou a receber aulas em domicílio com os professores Pedro 

Alexandrino e Francisco Ivo Cavalcanti.  

Ao longo de suas memórias, Cascudo refere-se a outros lugares onde morou. Em O 

Tempo e Eu o autor descreve os detalhes que caracterizam a antiga casa na campina da 

Ribeira; casa que, segundo ele, “era a mais espaçosa de Natal” e cujo quintal “valia chácara”, 

com “imensos jambeiros” que “sombreavam ampla área onde realizavam piqueniques os 

sócios da Associação dos empregados no Comércio”. Cascudo relembra ainda que seu pai 

“mandara despejar debaixo dos jambeiros toneladas de areia branca dos morros. Era uma 

delícia [...]. Ali se movimentou minha primeira casa de madeira, armada sobre rodas” 

(CASCUDO, 2008, p. 55). Lembra-se também que dos presentes que ganhou dos amigos de 

seu pai, citando entre os vários uma “estação ferroviária, com toda aparelhagem mecânica, 
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inclusive o triângulo de reversão. Um mundo colorido e vistoso, girando automático” 

(CASCUDO, 2008, p. 56). 

 Algumas páginas adiante, a antiga Vila Cascudo é evocada pelo autor com extrema 

saudade. Comprada por seu pai em fins de 1913, a Vila Amélia no Tirol, como assim era 

conhecida, região de chácaras e quintais de grandes proporções, foi onde Cascudo residiu dos 

quinze aos 34 anos de idade, antes de mudar-se para uma casa na Junqueira Aires quando seu 

pai, o Coronel Cascudo, perdera “aquele mundo” por não conseguir saldar a dívida da 

hipoteca. A forma como o autor se refere aos bons dias passados nesse lugar, segundo 

comenta Pereira (2003, p. 279), revela a sua estreita ligação afetiva com o espaço; ligação que 

pode ser demonstrada também no modo como Cascudo narra a saída da casa, chegando a 

referir-se a ela como seu “Paraíso Perdido”. Porém, em meio à mudança, o autor consegue 

identificar uma velha chave: 

 

Era a chave do meu quarto de solteiro, abrindo para o saguão. Nunca 

mais passei os portões do meu mundo perdido onde tudo se transformara. 

[...] A chave, porém, acompanhou-nos. Até hoje. Oculta-se durante anos 

para reaparecer em recantos imprevistos. Olho-a como uma amiga fiel, 

seguindo o amo empobrecido, numa solidariedade muda em sua 

inutilidade funcional. Em 1945 comprei a casa onde resido. A chave veio, 

misteriosa, inarredável, na bagagem confusa da mudança. [...] Guardo eu 

a minha chave inútil. É tudo que me resta do meu Paradise Lost, mas 

continua servil e lógica. (CASCUDO, 2008, p. 62). 

 

 

Como a madeleine de Proust, a velha chave “abre sob o impulso da lembrança, todas 

as portas do meu antigo lar paterno, ressuscitando as alegrias mortas dos dezenove anos 

vividos à sua sombra” (CASCUDO, 2008, p. 62). Pelas vias da memória, Cascudo regressa a 

sua antiga residência, onde “outrora retumbaram hinos”. Arrebatado pelas lembranças, o autor 

relata que ainda é capaz de sentir o odor penetrante dos jarmins-do-cabo, resedás e bogaris. O 

modo como ele descreve a sua antiga residência é como se pintasse diante de si um quadro 

que ele desenha com ternura e embevecimento.  

 

Meu pai murou-a de balaústres, instalou-se confortavelmente, com a 

mobília que pertencera ao senador Pedro Velho, de jacarandá entalhado, 

sofás imensos e cadeirões fofos, dignos de saia balão, para a sala de 

entrada. Sala de visitas pintada a óleo, com grinaldas e florões, [...]. 

Novas ampliações para empregados. Árvores de frutos raras, [...].  

Caramanchões com estefanotes, jasmins-do-cabo, resedás e bogaris [...]. 

Pérgola, do terraço ao portão na Jundiaí. Luz elétrica, telefone e a 

carrocinha do gelo fazia entrega matinal. Tetos forrados em fundo de 

masseira. Moinho de vento, “cata-vento”, como se dizia, girando aos 
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alísios, garantindo água encanada. Grande banheiro resplandencente. 

Mosaicos belga em toda a extensão residencial. No saguão, iluminado 

pelos janelões de reixas, abria-se a primitiva biblioteca de Herculano 

Ramos [...] Ali amontoei os livros que, multiplicados, exigiam um 

cômodo especial. [...] Perto do largo portão da Rodrigues Alves, o 

estábulo de vacas holandesas, a estribaria do meu cavalo Cossaco, galpão 

para o faetão, depois garagem, com três automóveis, o Paige, de meu pai, 

o maior e mais possante da cidade, o Chevrolet de minha mãe, e o meu 

Ford, de bigodes, de que meu pai era distribuidor (CASCUDO, 2008, p. 

60). 

 

Tamanha é a riqueza de detalhes que somos capazes de desenhar diante de nós o 

mesmo cenário por ele retratado e sentir a atmosfera aristocrática que envolvia o Principado 

do Tirol, palco de “muita festa vitoriosa e não mais repetida”. Foi nesse clima que nasceram 

os primeiros livros e artigos do autor.  

 

[...] reuniões mensais com “frios” requintados e as combinações 

dificilmente ingeríveis. [...] Tenores, barítonos, sopranos, pianistas, 

declamadoras, artistas em excursão exibiam-se na Vila Cascudo. Sob as 

árvores de sombra, piqueniques, serenatas, violões famosos, tertúlias, 

improvisações. [...] bailes elegantes e mesureiros, Tea-tango, Five-

o’clock, Noite Japonesa, fantasias, assaltos familiares, pesquisas 

culinárias, planos de renovação literária, apoio à Semana de Arte 

Moderna, leitura de originais de poemas de poetas dos Estados vizinhos, 

euforia, magnificência. (CASCUDO, 2008, p. 61).  

 

 

Lamentando a perda de seu paraíso, nota-se que, imerso na dimensão abstrata de suas 

lembranças, Cascudo recorda os tempos do Principado do Tirol com extrema saudade. O 

encontro com essas lembranças tiveram uma forte ressonância na subjetividade do autor, 

observada no modo como ele recorda com afeto cada figura evocada. Despedir-se de sua casa 

não significou apenas uma perda material, mas, conforme ressalta Pereira, demonstra também 

a “separação de muitas de suas lembranças ali representadas” (PEREIRA, 2003, pp. 279-280), 

pois “tudo é tão penetrado de afetos, móveis, cantos, portas e desvãos, que mudar é perder 

uma parte de si mesmo; é deixar para trás lembranças que precisam desse ambiente para 

reviver” (BOSI, 1994, p. 436). Além disso, o Principado do Tirol constitui uma alegre 

lembrança dos companheiros de geração e dos eventos ali realizados. A chave, portanto, 

guarda em sua inutilidade um dos únicos elos que resta entre Cascudo e as lembranças do seu 

Paradise Lost. Seria ela o tipo de objeto que Violette Morin (apud BOSI, 1994, p. 441) chama 

de “objeto biográfico”, pois envelhece com o seu possuidor e carregam consigo as marcas de 

suas relações e experiências. 
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 Segundo explica Ecléa Bosi, esses objetos biográficos são tão expressivos quanto os 

lugares que um dia ocupamos no passado. Tanto podem ser pequenos (como uma chave, uma 

medalha, um relógio de família), quanto também podem ser grandes (os móveis de uma casa, 

esculturas, pinturas, etc.). Todos comunicam em silêncio os costumes, pessoas e o modo de 

vida de seus habitantes. Quando substituídos por “objetos protocolares”, ou seja, aqueles que 

a moda valoriza (BOSI, 1994, p. 441), rompe-se o tecido da continuidade histórica, da 

tradição e das memórias que cada um deles encerra em si. Cascudo reconhece a capacidade 

que esses objetos e os móveis de uma casa têm de expressar as marcas deixadas pelas pessoas 

do passado e lamenta que eles sejam substituídos pela estética contemporânea.  

 

Alguns móveis teriam um roman enseveli, como diria Sainte-Beuve, 

ressuscitando pessoas, músicas, maneiras, aroma romântico. [...] Cadeiras 

de balanço, espreguiçadeiras, contadores de Jacarandá ocupam demasiado 

espaço na asfixia do apartamento contemporâneo. Devem aparecer no 

esplendor de uma simples unidade e jamais a sequência, que era a 

legitimidade ambiental. Móveis funcionais, lógicos, aderentes às curvas 

ocupantes, linhas novas, sugestivas, originais, exóticas, vezes 

sadicamente inconfortáveis mas moderníssimas. Cadeirões onde 

pousaram saia-balão e cabiam as sobrecasacas imperiais. Banquinhos 

para os pés enquanto a sinhá moça lia A Moreninha, de Macedo, ou os 

versos de Casimiro de Abreu. Escarradeiras de porcelana, bojudas, com 

desenhos imitando Watteaux. Mesinhas de tampo de mármore, povoadas 

de figuras entre sorriso e reverência, fidalgos e pastoras, na mesura das 

pavanas e dos minuetos. E os aparadores, cristaleiras, guarda-roupas, com 

o espelho de corpo inteiro, onde apertavam o espartilho e envergavam a 

casaca, recolocando as condecorações, os colares de três voltas, os 

brincos longos e cintilantes, as luvas para as valsas de Strauss? Peças 

dessa mobília reaparecem como fantasmas, hirtos e ornamentais, negando 

comunicar o segredo de sua ternura. Hóspedes teimosos. Antigas 

princesas persas, escravizadas, emudecendo na promiscuidade do 

harém... (CASCUDO, 2008, p. 187). 

 

Para um olhar desatento e desinteressado, o conjunto de móveis acima descritos mais 

parecem antiquados em meio à decoração moderna. No entanto, Cascudo os via povoados de 

presenças do passado, dotados de expressões e costumes de uma sociedade na qual, em parte, 

não pertenceu, mas que ele admirava como modelo de sociedade. Não se tratam apenas de 

objetos e móveis inertes, emudecidos pelo tempo, mas que são capazes de contar-nos algo 

sobre as pessoas que viviam naquele determinado ambiente, quem foram e como viviam.  

Ainda em O Tempo e Eu, Cascudo menciona outra casa onde também residiu. 

Narrando as suas mais antigas reminiscências, lembra-se do sítio onde morou, na Ribeira, 

descrita por ele da seguinte forma: 
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A casa, grande e de taipa, ficava numa elevação, aclive da encosta, cheia 

de árvores. Vizinho, seu Lino, vendendo banhos, frente para a atual 

Sachet. [...] Mudamo-nos para a praça Augusto Severo. Casa com porta 

única, para o alpendrado olhando o pátio da Great Western onde 

manobravam bufantes locomotivas. (CASCUDO, 2008, p. 153). 
 

Embalado pelas lembranças que o conduz aos lugares de sua infância, Cascudo retrata 

tempos e espaços que ainda figuram em sua memória, associando as imagens do passado com 

as observadas por ele no momento presente em que vivia.  

 

Em 1908, a conselho médico, minha mãe foi tomar banho de mar, duas 

vezes por semana, no “Morcego” (Praia do Meio). Ia na sua carruagem, 

uma “vitória” puxada por dois cavalos “melados”, parando no Monte (av. 

Getútilo vargas), de raras casas de morada. Descia a pé. A praia era 

totalmente deserta. Havia ranchos e casebres de pescadores em Areia 

Preta. Nada mais. A roupa de banho de minha mãe vestiria duzentas 

banhistas contemporâneas. Calçava sapatos de lona. Touca de borracha 

na cabeça. Eu ostentava calção até o joelho, e camisa de meia, comprida, 

bonitinha. Banho bem cedo. Antes do sol esquentar. Quem ia pensar nos 

domingos de sol, imobilidade com a pele untada de óleos para ficar 

tostadinha como torrada de chá? (CASCUDO, 2008, p. 56).      

 

 No fragmento acima, observa-se na descrição da Praia do Meio que o cenário atual (na 

ocasião em que Cascudo escreveu a sua obra) já não é mais o mesmo de sua infância e 

juventude. Pouco habitada, havia ali apenas ranchos e casebres de pescadores (Figura 3), onde 

hoje se erguem imponentes hotéis e prédios residenciais. Além da descrição do cenário, 

Cascudo nos permite conhecer o modo de vida das pessoas naquele tempo, os meios de 

transporte que utilizavam, como se vestiam e os costumes por elas adotados numa época em 

que “ninguém tomava banho salgado senão por indicação médica” (CASCUDO, 2008, p. 56). 

Em seu Pequeno Manual do Doente Aprendiz, Cascudo diz não acreditar que as ondas do mar 

sejam as mesmas da sua meninice; “nem toda a vastidão idêntica ao tempo em que os 

primeiros pescadores vieram morar, entre a Ponta do Morcego e Mãe Luíza, onde hoje se 

apruma o farol” (CASCUDO, 2010c, p. 30). Onde antes existia uma vastidão de areia deserta, 

agora transitam banhistas (Figura 4) a qualquer hora do dia. O rumor da praia tornada 

balneário espantou as baleias que antes “passavam cachimbando na linha do horizonte”. O 

banho de mar tornou-se vulgar e não mais de caráter terapêutico como antigamente. Agora, “é 

excitação, ginástica, tonificação solar, alegria de convívio, fermento erótico pela visão 

próxima das formas coleantes e minivestidas” (CASCUDO, 2010c, p. 31).  
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Figura 3 - Praia de Areia Preta no ano de 1932. 

Fonte: http://www.memóriaviva.com.br 
 

 

 

Figura 4 – Praia dos Artistas na década de 60.  

Fonte: http://www.natalguia.com.br/natal_fotos_antigas.html 

 

 

 Nas primeiras páginas do Pequeno Manual do Doente Aprendiz, Cascudo relembra a 

velha Natal, cuja aparência antiga ainda resiste no “casario miúdo que se derrama confuso e 

sugestivo, no plano irregular dos telhados encardidos, como surgido da terra” (CASCUDO, 

2010c, p. 28). Através da janela do Hospital das Clínicas, onde estava internado, o autor 
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observa no “longo alinhamento paralelo ao Mar”, as “residências arrimadas, paredes-meias, 

numa coletividade de apoio econômico e defensivo. Assim foram as mais velhas ruas da 

Cidade do Natal” (CASCUDO, 2010c, p. 28).  

Além de sua cidade, Cascudo também retrata em suas memórias as cidades do Rio de 

Janeiro e Recife. Ambas aparecem com mais frequência em sua obra Na Ronda do Tempo, 

diário no qual o autor registra o seu cotidiano ao longo do ano de 1969, ano em que teve a 

oportunidade de visitar essas duas cidades e recordar o seu tempo de acadêmico de Medicina 

e Direito quando nelas residiu.  

Na medida em que escreve em sua Ronda do Tempo sobre os acontecimentos mais 

notórios e significativos do seu dia-a-dia, observa-se que Cascudo vai se afastando dos fatos 

ocorridos ao mesmo tempo em que os partilha. Neste desenlace, as lembranças que se 

entrecruzam aos episódios que narra são condicionados pelas emoções que o autor 

experimenta em um dado momento e pela atuação de sua memória, fazendo-o sempre 

relacionar o passado com as imagens que lhes são apresentadas no momento presente, 

conforme podemos observar no fragmento abaixo: 

 

Fumo o solitário charuto vendo nessa Copacabana a outra, inicial e 

legítima, de 1919-1922, quando, praticamente vivi na Capital Federal, 

Centenário da Independência, irritando com minhas poilanas brancas, 

gravata de voltas e o monóculo desafiador. Onde estão essas brasas de 

outrora? Ah ! vãs memórias, onde me levais ? (CASCUDO, 2010b, p. 

33).   

 

O período ao qual Cascudo se refere é o de quando esteve no Rio de Janeiro para 

estudar Medicina, curso que não chegou a concluir. Ao observar a atual (1969) Copacabana, o 

autor se depara com lembranças que evocam um cenário diferente deste que os seus olhos 

observam. A paisagem de Copacabana já não é mais a mesma. O Rio de Janeiro já não é mais 

o mesmo. Agora não passa de uma “cidade imensa, cinzenta, palpitante na estufa asfixiante de 

um bochorno opressivo. [...] Os arranha-céus parecem-me aceiros gigantescos dessa queimada 

de Lápides e Centauros” (CASCUDO, 2010b, p. 30). Embora muita coisa tenha mudado, 

Cascudo ainda ouve ressoar, em meio ao burburinho da paisagem contemporânea, o eco de 

tempos e espaços que permanecem conservados em sua memória. 

Naquele mesmo ano de 1969, percorrendo as ruas de Recife, Cascudo observa como 

tudo, ou quase tudo, havia mudado desde o seu tempo de acadêmico de direito até então.  

 

Desapareceu o Cais do Imperador, onde D. Pedro II e D. Teresa Cristina 

desembarcaram em 1859. Findou sendo um depósito de abacaxis, e os 

degraus de pedra para o Capibaribe constituíam o fácil defecatório de 
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toda a malandragem ambulante e circunjacente. Mataram a tradição em 

benefício da higiene. Não poderia ter havido coexistência? Como fizeram 

em Aracaju com a “Ponte do Imperador”? (CASCUDO, 2010b, p. 60). 

 

Cascudo não apenas descreve o cenário atual de um ponto do Recife, mas critica o 

desrespeito à tradição e à memória histórica da cidade. Passando pela Praça da Independência, 

“passarela das comoções políticas do Recife”, Cascudo nota que as mudanças foram bem 

maiores, restando apenas “a igreja de Santo Antônio, pastor sem rebanho, erguendo as duas 

torres, como cajados inúteis, para os fiéis ausentes” (CASCUDO, 2010b, p. 62). Os velhos 

prédios domiciliares foram substituídos por altos edifícios. Sobreviveu apenas o Diário de 

Pernambuco, “estilo bolo de noiva, sem o carrilhão, Big-Bem tropical alvoroçando os 

acadêmicos de 40 anos passados” (CASCUDO, 2010b, p. 62). Em seguida, Cascudo segue 

percorrendo todas as ruas onde morou (1924-1928). “Circundo, devagar, a Praça da 

Faculdade, lembrando os professores, todos mortos. Parece-me ouvir o carrilhão do Diário” 

(CASCUDO, 2010b, p. 63).  

Muitos estudiosos afirmam que os espaços têm essa capacidade de fixar as memórias 

de uma determinada época. Eles guardam em silêncio os sinais do tempo histórico e estão 

marcados por indícios do passado, na medida em que refletem as nossas práticas individuais e 

coletivas. Shmidt e Mahfoud explicam que: 

 

Em contraposição ao tempo que oferece continuamente a imagem da 

mudança, o espaço oferece a imagem da permanência e da estabilidade. 

Os lugares recebem a marca de um grupo e a presença de um grupo deixa 

marcas num lugar. Todas as ações do grupo podem ser traduzidas em 

termos espaciais e o lugar ocupado pelo grupo é uma reunião de todos os 

elementos da vida social. Cada detalhe tem um sentido inteligível aos 

membros do grupo. Ao mesmo tempo que o espaço faz lembrar uma 

maneira de ser comum a muitos homens, faz lembrar, também, costumes 

distintos, de outros tempos. Sobretudo, faz lembrar de pessoas e relações 

sociais ligadas a ele. (SHMIDT; MAHFOUD, 1993, p. 291). 

 

Embora modificados, os espaços ainda guardam sob a sua superfície rejuvenescida os 

escombros a embalarem lembranças de incontáveis acontecimentos passados. Elas ficam ali 

adormecidas, apenas esperando alguém retornar depois de muito tempo e reencontrá-las de 

forma tão viva que chega a assustar. Por isso, em várias ocasiões, Cascudo se vê diante de 

lembranças sempre que se encontra diante de situações ou de lugares em que esteve no 

passado. Nesse sentido, entendemos que o espaço, muitas vezes, é quem desencadeia o 

processo de rememoração em Câmara Cascudo, pois os vestígios de seu passado estão 

inscritos também no espaço, de modo que o continuum do tempo interior também está 
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amparado nas imagens nele inscritas. É dessa forma que o autor evoca muitas de suas 

lembranças, que são recuperadas não apenas das brumas de sua memória, mas nos vestígios e 

imagens que os espaços de sua cidade e dos lugares pelos quais percorreu ainda conseguem 

projetar no campo de sua percepção. 

No entanto, há que se considerar que esse processo de rememoração não se dá apenas 

porque determinados lugares, quando revisitados por Cascudo, permitem que certas 

lembranças voltem à tona de forma involuntária, mas porque esses lugares ainda figuram em 

sua memória por serem núcleo de lembranças e de relações afetivas plenas de significados e 

vivências. Por isso, Cascudo muitas vezes retrata esses lugares com um sentimento de 

nostalgia. São narrativas que, pelo sentimento de identificação por ele estabelecido e pela 

carga de significação que apresentam, mesmo sendo pessoais, ganham significado coletivo, de 

modo que nós leitores, mesmo sendo de espaços e de tempos diferentes, viajemos em sua 

companhia por enredos passados os quais mesmo nos sendo estranhos se tornam familiares.    

Ao fazer um estudo sobre o espaço proustiano, Georges Poulet explica que: 

 

Graças a memória, o tempo não está perdido e, se não está perdido, 

também o espaço não está. Ao lado do tempo reencontrado está o espaço 

reencontrado. Ou, para ser mais preciso, está um espaço enfim 

encontrado, um espaço que se encontra e se descobre em razão do 

movimento desencadeado pela lembrança. (POULET, 1992, pp. 54-55). 

 

Poulet nos ajuda a entender que o tempo e o espaço caminham de mãos dadas e um 

coexiste no outro. Não é possível evocar um tempo sem que também evoquemos a imagem 

dos espaços nele impressas, assim como também precisamos dos espaços para localizarmos 

nossas lembranças nesse mesmo tempo. Por isso, ao escrever sobre o seu passado, Cascudo 

não deixa de falar sobre os espaços de suas vivências, seja uma casa em que morou, uma rua 

que percorreu, os lugares que frequentou, etc., uma vez que suas lembranças estão situadas 

nesses lugares, muitos dos quais encontram-se inteiramente modificados e até mesmo já não 

mais existem. Contudo, é em meio à paisagem contemporânea que o autor encontra marcas 

que o presente não consegue apagar. Elas irrompem em sua memória como cicatrizes antigas, 

que surgem como fendas que se abrem e dão acesso a um outro mundo que vem encaixar-se 

no moderno como pedras orientais (CERTEAU, 1996, 190).  

Isso acontece porque grande número dessas correntes antigas desaparece apenas em 

aparência (cf. HALBWACHS, 2006, p. 86). Por mais que se percebam ocultados pela 

argamassa do passado, é na cidade e na população de “hoje” que Cascudo nota muitos traços 

de outrora, às vezes visíveis nas expressões das imagens, no aspecto dos lugares e até nos 
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modos de pensar e sentir das pessoas, que reproduzem inconscientemente gestos, atitudes e 

modos de agir de seus antepassados (cf. HALBWACHS, 2006, pp. 87-88). Embora estejam 

compreendidas em sua memória, muitas das lembranças de Cascudo precisam desses 

referenciais para que determinadas impressões retornem a ele de forma mais nítida, pois “nem 

sempre encontramos as lembranças que procuramos, porque temos de esperar que as 

circunstâncias, sobre as quais nossa vontade não tem muita influência, as despertem e as 

representem para nós” (HALBWACHS, 2006, p. 53). 

De acordo com Ecléa Bosi, “se lembramos, é porque os outros ou a situação presente 

nos fazem lembrar” (BOSI, 1994, p. 54). Em O Tempo e Eu, Cascudo relata que, certa noite, 

estando ele e quatro velhos amigos em um night club, uma mulher “elegante, esguia, de 

escuro, decote curto mas as costas nuas desde a cintura” senta-se à mesa onde ele e seus 

companheiros estavam. Ouvindo chamarem-no pelo nome, a elegante mulher aproxima-se de 

Cascudo e, diante dele, repete o seu nome inteiro e diz, mais baixo, num tom diferente:  

 

- Eu conheço o Senhor desde menina. Já li um livro seu. Lembro-me do 

título, Vaqueiros e Cantadores. Gostei muito. O senhor tinha dado a meu 

pai. Nós morávamos na Tijuca. Meteu o copo de uísque na boca, 

sorvendo devagar, como deglutindo as recordações inoportunas. Eu 

mergulhei no passado como quem dá um brusco mergulho, com os pés 

amarrados de chumbo. A lembrança voltou, íntegra, como quem revê um 

álbum de família. (CASCUDO, 2010b, p. 197). 

 

Absorto em suas lembranças, Cascudo é subitamente transportado ao Rio de Janeiro. 

“Palacete na Tijuca, varanda olhando a montanha, conforto, bem-estar, bom gosto”. Era dia 

de sábado. Cascudo havia sido convidado pelo seu colega de faculdade para jantar em sua 

casa. À mesa, estava uma senhora que “escolhia os vinhos”, um rapaz “sólido, robusto, 

falando em clubes esportivos, remo e natação” e uma menina, que “usava duas trancinhas 

louras, ajudadas pela água oxigenada, cruzando-se no alto da cabeça, presas por um laço 

borboleta”. A menina era a mesma que o abordara no night club. Agora, Cascudo estava 

vendo-a “com a cabeleira de capacete de cossaco ou turbante de odalisca, imensa, alta, 

maciça, artificial, ornamentada de pedrinhas faiscantes, tão falsas quanto sua alegria” 

(CASCUDO, 2008, pp. 197-198).  

O episódio narrado por Cascudo demonstra o quanto muitas de nossas lembranças 

independem de nossa vontade para serem evocadas. Para lembrar aquela noite em especial, do 

jantar com a família de seu colega de faculdade, dos detalhes que envolvem o que se 

conversava à mesa e a aparência das pessoas que ali estavam, foi necessário que a referida 
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mulher no night club o abordasse e contasse que o conhecia, mesmo não havendo semelhança 

aparente entre ela, naquele exato momento, e aquela mesma menina que Cascudo chegou a 

conhecer no passado. O fato da mulher mencionar que seu pai ganhara de presente um de seus 

livros e que, à época, moravam na Barra da Tijuca, desencadeou as lembranças que há muito 

permaneceram obscuras na memória de Cascudo. 

À medida que avançamos em suas memórias, percorremos as mais distantes 

lembranças do autor e temos a oportunidade de não apenas conhecer um pouco mais sobre a 

sua vida pessoal e social ou os lugares por ele percorridos, mas também as suas multidões 

convividas onde ninguém morre. O professor Panqueca (Joaquim Lourival Soares da Câmara) 

é uma dessas pessoas lembradas por Cascudo com tamanho afeto e reverência, uma vez que 

se trata de um dos poucos testemunhos de um tempo que ninguém mais recordará; capaz de 

ressuscitar Natal e sua gente morta em conversas na sua espreguiçadeira de lona. 

 

Panqueca, por ele e reminiscências paternas, conhecia como ninguém a 

vida provinciana da cidade, sem precisão de datas mas ambiente humano, 

poeira que atmosfera respirável e o tempo arrasta para o esquecimento. 

[...] A conversa era preciosa e com ela apagou-se a derradeira chama 

evocadora da velha Natal, dos xarias e canguleiros, candeeiros de 

querosene, feira de Paço da Pátria nos sábados, poetas improvisadores 

nas Lampinhas irrenováveis. Falava com a boca cheia de língua, 

limpando-a com um lenço vermelho de Alcobaça. Foi de História 

Popular, de tradicionalismo oral. Ninguém o recorda mais. (CASCUDO, 

2008, p. 108). 

 

Assim como o professor Panqueca, alguns outros também são lembrados por Cascudo 

com igual ternura e nostalgia. Tais pessoas são recordadas não apenas na fisionomia, nos 

gestos, nos momentos compartilhados, mas no modo como a sua imagem é capaz de evocar 

uma “sociedade morta”. José Ivo, por exemplo, o faz lembrar a velha Natal romântica. Foi ele 

um “grande boêmio, acompanhador de serenatas, fazendo-nos ajoelhar no calçamento, altas 

horas, quando ouvia certos versos de Otoniel Meneses, entoados ao luar, com violões 

gementes e sentimentais” (CASCUDO, 2008, p. 120). Outro exemplo é Chico Preto, que o faz 

lembrar a praia de Areia Preta, quando esta ainda era uma vila de pescadores e não um bairro 

nobre e elegante. Idila Lima, por sua vez, o faz recordar o seu tempo de rapaz a frequentar os 

bailes de sua cidade e, ao mesmo tempo, os traços fugidios de uma época que pertenceu à 

velha Natal romântica, “cujas melodias não estavam em discos nem as preferências nas 

revistas ilustradas” (CASCUDO, 2010b, p. 87).  
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Hoje, a uma hora, faleceu Idila Lima, que sem ser minha parenta a chamei, 

30 anos, Tia Idila. Foi a derradeira mademoiselle do Salão Roseo de Palácio, 

nos tempos áureos de Alberto Maranhão e Ferreira Chaves; dos bailes 

circunspectos do Natal-Club, valsas de Strauss, quadrilhas imperiais, 

marcadas por Manuel Dantas. Vênias, medusas, Vossa Excelência para as 

Damas e Senhora às namoradas, quando no salão. Ainda assisti desabar esse 

mundo jovial e grave, substituído pela eugênica batucada contemporânea, 

erótica e hotentote. [...] Todos os meus foram vêr seu pequenino cadáver. 

Entre flores do caixão estariam meus anos de rapaz, minhas serenatas e 

saraus, uma saudade esparsa e doce de mim-mesmo (CASCUDO, 2010b, pp. 

86-87). 

 

 

Esses e outros personagens retratados pelo autor trazem consigo pequenas lembranças 

que ajudam a compor o mosaico de sua memória. Isso demonstra que Cascudo não viaja 

sozinho nessa jornada através do tempo, pois ele sempre estará acompanhado pelas 

lembranças das pessoas que conheceu, conviveu, compartilhou momentos de sua vida e 

aprendeu sobre a própria vida. Sobre esse aspecto, Halbwachs explica que, por mais íntima e 

subjetiva que sejam nossas memórias, elas remetem sempre a um grupo do qual fizemos 

parte, seja a nossa família, os nossos amigos, colegas de escola ou de trabalho, grupos 

políticos ou religiosos, uma vez que as lembranças dos indivíduos são construídas a partir de 

suas relações grupais e das experiências compartilhadas. É no contexto dessas relações que 

Cascudo constrói muitas de suas lembranças, e elas estão impregnadas das memórias daqueles 

que o cercaram, de maneira que para evocar seu próprio passado ele “se transporta a pontos de 

referência que existem fora de si” (HALBWACHS, 2006, p. 72).  

Numa tentativa de reconstituir nossas lembranças, muitas vezes nos deparamos com 

vazios e lacunas que em vão tentamos preenchê-los e, assim, ficamos aguardando o dia em 

que essas lembranças retornem a nós por obra do acaso, sendo que não percebemos que 

aquele fio, que antes sustentava ainda alguns resquícios dessas lembranças, também nos 

escapa sem que percebamos. Somente quando reencontramos algum membro de algum grupo 

de convívio do qual um dia fizemos parte, ou quando reencontramos os antigos lugares que 

atuamos enquanto membros desse grupo e individualmente, é que certas lembranças voltam à 

superfície e se tornam mais claras do que se mostrariam caso estivéssemos tentando recordá-

las longe desses referenciais. Em várias ocasiões, por exemplo, ao reencontrar amigos do 

passado, Cascudo não apenas recorda, mas parece reviver vários momentos que marcaram 

alguma fase de sua vida, como bem demonstra o fragmento abaixo: 

 

Abraço um amigo de 45 anos, Joaquim Inojosa, leader do ‘Movimento 

Modernista em Pernambuco’, que expôs e documentou em 700 páginas 
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ágeis (dois tomos, 1968). Alegria de reviver meu tempo de ‘Acadêmico 

de Direito’ no Recife, e a fase ainda juvenil da agitação literária, clímax 

com a vinda de Guilherme de Almeida lendo a Raça (CASCUDO, 2010b, 

p. 33). 

 

Embora o ato de recordar e, sobretudo, o de escrever sejam solitários, Cascudo se vê 

na companhia de uma multidão de pessoas. Pessoas que merecem ser lembradas não apenas 

porque foram importantes para a sua vida, mas porque são os laços que ainda existe entre ele 

e um tempo que já não existe mais. Ver desaparecer as pessoas com quem conviveu é como 

sentir esses últimos laços se romperem, pois aqueles que antes faziam parte de sua geração e, 

juntamente com ele, eram testemunhos de seu tempo, já não estarão mais ali para evocar os 

acontecimentos e episódios dignos de serem lembrados. Quando, por exemplo, recebe a 

notícia de que o seu antigo professor Ivo Cavalcanti havia falecido, Cascudo não apenas 

lamenta a sua ausência, mas despede-se de uma fase de sua vida há muito findada, já que os 

rapazes de seu tempo já estão velhos, assim como ele. A morte de Ivo Cavalcanti representa, 

assim, uma despedida de uma parte de sua história, que sobrevive apenas na saudade e em sua 

memória.   

 

O livro cai da mão trêmula. O derradeiro professor que me restava! 

Agora, em Natal, os velhos foram rapazes comigo. Meu mestre desde 

1916. [...] Evocara sua figura moça, poeta, jornalista, deputado estadual, 

teatrólogo, advogado, professor de gerações. Vejo as salas de aula, na 

Rua dos Tocos e na Rua Nova. Quadro Negro, bom humor, cocorotes. 

Primeira turma da Escola Normal em 1910. Serão solitário na biblioteca 

silenciosa, revivendo, Francisco Ivo Cavalcanti, a vida intelectual da 

cidade. Da “Oficina Literária” à Academia Norte-rio-grandense de 

Letras. Mestre Ivo, declamando os sonetos de Magdar Sobrinho, que era 

ele mesmo, dirigindo o Ginásio Dramático, aplaudido na tribuna do 

Legislativo e dos Júris movimentados, n’A Imprensa, de meu pai, onde 

em 1918 comecei a perturbar a tranquilidade das letras potiguares. Noite 

lenta, triste, povoada de recordações, de sombras vivas. Mestre Ivo! Que 

saudades, dele e de mim... (CASCUDO, 2010b, pp. 91-92). 

 

A morte de vários de seus amigos e pessoas que integraram a sua geração, faz com que 

Cascudo perceba que logo o seu destino não será diferente dos demais. Por isso, talvez ele 

sinta-se no dever de registrar sobre essas pessoas e os episódios que, para ele, merecem ficar 

para a posteridade, como é o caso de Babuá (João Cirineu de Vasconcelos), poeta bissexto e 

grande bailarino, tendo sido um dos notáveis frequentadores da Vila Cascudo nos tempos 

áureos do Principado do Tirol e cujo talento era admirado por muitos. “Suas criações verbais 

encantavam pelo inopinado, colorido, variedade sugestiva de imagens que ardiam e 
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deslumbravam com um artifício chinês, fulgurante e rápido” (CASCUDO, 2008, p. 123). No 

entanto, para Cascudo: 

 

Tudo isso passou sem rastos, pegadas nas areias da improvisação, 

varridas pelos ventos do tempo. Desaparecida a geração dos seus 

companheiros, testemunhas de sua verve, ninguém evocará a figura 

incomparável do ironista, do artista da galhofa sempre feliz, certeira e 

graciosa. (CASCUDO, 2008, p. 124). 

 

Temendo o esquecimento inevitável, Cascudo vai lembrando nomes de pessoas que, 

segundo ele, já deveriam estar esquecidos por quase toda a gente, pois seus contemporâneos 

já morreram. O Doutor José Eduardo Teixeira de Souza é um desses cujo nome “não 

denomina rua, avenida, praça ou travessa na babel toponímica carioca” (CASCUDO, 2008, p. 

132). Lopes Trovão é outro nome que resta apenas numa rua de São Cristovão; “Nada mais o 

recorda. Nenhum vestígio de inteligência, vibração, atividade, iniciativa. Apenas uma frase, 

também desaparecida, rolou alguns anos n’A Imprensa: - Esta não é a República dos meus 

sonhos!” (CASCUDO, 2008, p. 148). Sobre Tobias Barreto de Menezes, “meio século seu 

nome estrondou, invulnerável superior, soberano. Hoje é uma sonoridade longínqua. Todos os 

ídolos dissiparam-se” (CASCUDO, 2010b, p. 160). Albmar Marinho, boêmio de humor 

irresistível, “Nada escreveu. Foi uma herança verbal que se dissipa dia a dia, condenada ao 

esquecimento inevitável. [...] Com ele sucumbia o derradeiro boêmio típico da cidade do 

Natal” (CASCUDO, 2008, p. 138). Cascudo também lembra os velhos literatos do seu Rio de 

Janeiro, quando entre 1919 e 1922 frequentava a Garnier, “conversando familiarmente com os 

mestres, fazendo conferências e anunciando sucessos nos livros. Eram naturais, jubilosos, 

inquietos. Ninguém os recorda mais”. (CASCUDO, 2008, p. 66). 

É a partir da rememoração de si e dos outros que Cascudo vai construindo, então, a sua 

narrativa, percorrendo os labirintos de sua memória na companhia daqueles que já faleceram. 

Por isso, Cascudo não está sozinho quando recorda, mas na companhia de seus amigos mortos 

que ele vai ressuscitando ao lembrar casos, convivências, histórias ouvidas. Suas 

reminiscências são, dessa forma, povoadas por muitas outras vidas e muitas outras vozes, 

representando uma verdadeira homenagem aos companheiros de geração com os quais 

compartilhou ideais, pensamentos e muitos momentos de sua vida. O modo como ele retrata 

essas pessoas demonstra a tamanha admiração e gratidão que sentia por elas, já que todos, 

cada qual a seu modo, contribuíram, de alguma forma, para a sua formação e para o seu 

crescimento, seja ele pessoal, profissional ou intelectual. São pessoas que, em sua maioria, 

estiveram ligadas a ele por laços afetivos, como os seus familiares e amigos de longa data, 
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mas que, apesar de mortos, permanecem vivos dentro de si, como é caso de Totônia 

Cerqueira. 

 

Minha primeira professora foi dona Totônia Cerqueira, magra, imperiosa, 

serena, voz seca, adivinhando métodos intuitivos, mas carinhosa e 

acolhedora de convívio. Aprendi com ela os fundamentos inabaláveis de 

tudo quanto sei. No fim do ano, amarrou-me uma fitinha azul no braço, 

declarando-me aprovado no curso adorável onde fui o único aluno. Todas 

as comendas e condecorações posteriormente recebidas não tiveram a 

significação jubilosa daquela fitinha azul. Alguns dias andei com ela no 

braço, exibindo-a como um troféu. Minha primeira alegria pública. 

Jamais esqueci dona Totônia. Na Faculdade de Direito fui professor de 

uma sua bisneta. Olhava-a, saudoso. Era uma flor daquela roseira que 

dissipara um pouco a espessura da minha doce e incomparável 

ignorância. (CASCUDO, 2008, p. 49). 

 

Além de Totônia Cerqueira, outros dois professores de Cascudo também são 

“homenageados” por ele em suas memórias: Pedro Alexandrino dos Anjos e Francisco Ivo 

Cavalcanti. Sobre o primeiro, Cascudo diz dever-lhe “o estímulo para pensar, raciocinar e 

decidir por mim, sem deslumbrar-me pelas famas nem assombrar-me pelos prestígios, 

admirando depois da verificação pessoal e nunca por imposição alheia” (CASCUDO, 2008, p. 

53). Já o segundo “teve ação mais ampla. Ajudou-me a andar sozinho. [...] substituíra o barro 

batido do currículo normalista pelo cimento das leituras fundamentais, perturbadoras e reais 

na revelação científica” (CASCUDO, 1998, p. 54). Nas palavras do autor, ambos professores 

chegaram na “hora de livrar-me do desvario letrado, da fecundidade de mau gosto, da falsa 

improvisação, feitas de reminiscências inconscientes” (CASCUDO, 2008, p. 55) e, por isso, 

sente-se em dívida com essa dupla que mais do que “transmitir” ensinamentos, “trabalhou no 

granito e no gesso do meu espírito” (CASCUDO, 2008, p. 55).  

Refletindo sobre o modo como Cascudo retrata os seus personagens em suas 

memórias, podemos inferir que ele não se preocupou apenas em registrar nomes, fisionomias 

e momentos compartilhados para que se tornassem passíveis de recordações em leituras 

posteriores. À medida que avançamos em uma leitura mais atenta, percebemos o quanto o 

autor foi cauteloso em sua escrita. Sua preocupação estava também em escrever algo que 

ficasse registrado na memória dos que o lessem. Esse algo não se trata apenas de aspectos de 

sua vida pessoal, mas também daqueles que passaram por sua vida e, em muito, contribuíram 

para esta. É como se transmitindo a personificação desses, estivesse prestando-lhes uma 

verdadeira homenagem e o valor merecido, já que “ninguém recorda as ‘eternidades’ 

intelectuais pulverizadas” (CASCUDO, 2010b, p. 18). 
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Assim, Cascudo vai construindo uma narrativa de vida atravessada por muitas outras 

vidas. Os personagens por ele biografados são, em sua maioria, frequentadores da antiga Vila 

Cascudo e colaboradores do jornal de propriedade do seu pai: A Imprensa. Entre os vários que 

são por ele mencionados em suas obras, podemos citar José Garibaldi Lagreca, José Parente 

Viana, Jaime Andour da Câmara, José Cirineu de Vasconcelos, José Anselmo de Souza, além 

de muitos outros que, de passagem por Natal, ficavam hospedados em sua casa. Muitos desses 

amigos já faleceram, mas Cascudo ainda é capaz de lembrar-se de suas vozes, presenças e 

fisionomias, “vestígios que a memória guardou em mim” (CASCUDO, 2010b, p. 106). 

Além desses personagens, também existem aqueles que Cascudo chama de 

“conversadores”, cuja imagem pode ser encontrada no patrimônio das reminiscências de 

qualquer cidade. São figuras “lembradas em todos os recantos da memória social. [...] 

responsáveis por uma breve emissão de moedinhas de ouro, de curta circulação, depressa 

dissipada, mas viva na valorização recordadora” (CASCUDO, 2010a, p. 125).  

 

Esses conversadores movimentaram o idioma, deram-lhe agilidade na 

descrição, veemência e sonoridade no patético, finura na ironia, graça na 

malícia. Silenciando, morrem os fogos multicores, a melodia se apaga, a 

dinâmica se esvai. Uma, duas gerações posteriores, perpassa o nome 

indeciso, o vago esmaecido das cores irreconhecíveis, uma tradição sem 

contorno. Semearam na face das águas correntes. Aqui em Natal, que 

resta de meu Pai, do Desembargador Luís Tavares de Lyra. De Eloy de 

Souza, os três soberanos da Conversa? Não narrativa egoística e contínua, 

centralizando atenções, mas o brilho da variedade temática, a sedutora 

destreza no bailado verbal, as oportunas e sucessivas participações 

imprevistas e justas, elevando o trivial, subindo o rasteiro, alando o banal. 

As novas dimensões nos assuntos vulgares! Que ficaram de Martins 

Fontes, José Mariano Filho, Carlos Dias Fernandes? De Germano 

Hasslocher, Edmundo da Luz Pinto, Coelho Netto? A irresistível 

comicidade ou contagiante emoção nos comparativos! O fecho inimitável 

cerrando o clarão da cena. Saber que esses mágicos são artífices de uma 

Arte momentânea, pintando nas nuvens, esculpindo nos ventos! 

Impossível reproduzir, imitar, reunir o bando alado que a palavra 

dispersou nos ares, no rumo do Esquecimento, em sua unidade 

miraculosa. (CASCUDO, 2010a, p. 125).  

 

Cascudo lamenta que essas figuras tradicionais tenham desaparecido com o tempo. 

Apagadas pelo esquecimento, ninguém os recorda mais.  Já não resta nenhum vestígio dos 

tradicionais conversadores de seu tempo, com suas frases originais, imagens inesperadas, 

narrativas sedutoras e de poderosa fixação e colorido. Passadas as gerações, aquela prosa 

emocional e hilariante evaporou como a água de um vaso que passa a ser substituída pelos 

falsos equivalentes. Não diferente acontece com os “donos das ruas”, personagens que, assim 
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como os conversadores, Cascudo recorda com saudosismo e ternura. São as figuras populares 

do cotidiano natalense que já não existem mais. Segundo ele, as ruas agora não possuem 

dono, mas transeuntes, pois morreram aquelas figuras de apelidos quixotescos como:  

 

“Estevinho dos Ovos”, andando rápido, chamando “Penosas” às galinhas 

e “Senhoras Peruas, para não desrespeitar a mãe de ninguém!”. “Doutor 

João”, que fora “Imperiá Marinhêro”. “Xixina”, pálido, de olhos 

amarelos, pornográfico diluvial. “Camarão”, incapaz de dizer nome feio 

porque punha a mão na boca ao pronunciá-lo. “Zacarias, preto 

esquelético e pudico, benzendo-se e repetindo “Irge!” ao menor 

saracoteio provocador. “Chiquinho-Cadê-Fufu”, usando de apito para 

responder a importunação da “molecoreba”. “Paulinho”, com uma pedra 

embrulhada para atirá-la em quem o apodasse “Maluco!”. “Marianinha”, 

pescador morenão, cujos gritos incluíam o quarto-de-tom, espalhando aos 

berros notícias pelo bairro da Ribeira. “Simoa”, exibindo o sexo nas 

assuadas. (CASCUDO, 2010a, p. 182). 

 

 Sobre esses personagens, Cascudo diz não os confundir com as “popularidades 

efêmeras” que fazem a sua pequena turnê e depois desaparecem, como os propagandistas 

eleitorais, os vendedores, os oradores, inevitavelmente aclamados pela oratória “gozada”. 

Estes são “presenças episódicas e pouco duradouras. Jamais participarão da Vida, ou, como 

dizia João do Rio, da alma encantadora das ruas” (CASCUDO, 2010a, p. 183). À medida que 

recuam no passado, a imagem desses personagens que povoavam as ruas de vozes, cores e 

movimentos vai desaparecendo da memória coletiva da cidade por não encontrar lugar na 

memória daqueles que não chegaram a testemunhar essa encenação diária e emotiva. Novos 

personagens surgem e assumem o lugar daqueles que se ausentaram, fazendo nova encenação 

e dando curso a uma nova trama. Uma trama que, no entanto, não destitui a legitimidade da 

primeira. 

 Até aqui, vimos que, através de sua escrita, Cascudo tem a possibilidade de rever os 

outros e rever a si próprio, já que escrever memórias é também um reencontro consigo 

mesmo. Suas lembranças estão compreendidas em vários contextos espaciais e grupais que, 

ao se encontrarem no plano da evocação, conduzem-no ao encontro de sua própria história. 

Dessa forma, uma leitura geral de sua obra memorialística permite ver o modo como ele 

promove a exposição de si a delinear-se não apenas como um sujeito individual, mas, 

sobretudo, como um sujeito histórico, cuja memória pessoal se apoia na memória social, 

demonstrando, na concepção de Halbwachs, que toda a história da vida de um homem 

também faz parte da história geral e dela não pode desprender-se. Sendo assim, pelo caminho 

por ele traçado, nos deparamos com suas mais remotas lembranças. Lembranças que resultam 
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de uma confluência entre a memória individual e a memória coletiva, na medida em que o 

autor alia a sua história pessoal à história dos grupos com os quais se relacionou e à história 

de sua própria cidade.  
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4. UMA ESCRITA DE SI, UMA LEITURA DO MUNDO 

 

 

 

 

Cascudo em sua biblioteca pessoal. 

Fonte: http://www.elfikurten.com.br/2012/04/camara-cascudo-uma-conversa-sobre.html 

 

 

 

"Posso, como o velho timbira do Y Juca Pirama 

dar o depoimento testemunhal: 

 — Meninos, eu vi!..." 

 

Câmara Cascudo em O Tempo e Eu. 
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4.1. Um olhar sobre a modernidade 

 

 

É interessante notar que, na medida em que Câmara Cascudo constrói um retrato que 

nos permite visualizar as mudanças que ocorriam na sociedade natalense e em algumas 

cidades brasileiras, seus relatos dão-nos, além de uma dimensão de sua vida particular/social e 

de acontecimentos históricos, uma versão de sua personalidade e do seu olhar conservador 

sobre o mundo. Ao discorrer sobre a modernização dos vários segmentos sociais, Cascudo 

apresenta inúmeras críticas em relação à sociedade moderna e a atuação do homem que dela 

faz parte. Podemos considerar que ele enxergava nessa relação não apenas algo que se 

distancia do “seu tempo” em determinados aspectos. Mais que isso, ele tenta lidar com um 

mundo cuja velocidade rompe com as tradições e valores morais antes valorizados pela sua 

geração. Registrar suas memórias nesse contexto parece, portanto, partir mais de um projeto 

de “permanecer fiel a si mesmo” que propriamente manter em registro suas memórias. 

  Podemos dizer que Cascudo sempre esteve em busca de um “mundo perdido”, ou 

melhor, sua missão era evitar que “esse mundo” se perdesse na vulnerabilidade do tempo. O 

que para muitos seria um “material economicamente inútil”, para ele era uma das riquezas que 

merecia ser preservada. Em suas obras, a memória configura-se, dessa forma, não apenas 

como uma experiência de rememoração, mas como tema e trabalho de citação. Nelas, 

Cascudo registra suas memórias na condição de um homem que sente o desejo de escrever 

sobre o seu passado e suas lembranças, mas também não deixa de depositar em sua escrita as 

intenções de um memorialista preocupado com a manutenção de valores e tradições que, é 

claro, não sobressaem da mesma maneira como na maioria dos seus estudos, mas no limiar de 

suas ideias e do seu pensamento conservador. 

Ao fazer isso, Cascudo constrói para si o lugar de herdeiro da tradição e da memória 

de sua cidade e de sua geração. A admiração pelos valores e pela mentalidade predominante 

em seu tempo, característicos de um modelo de sociedade que viveu o seu auge entre os 

séculos XIV e XIX, é visível em toda a sua obra memorialística e também no pensamento 

conservador que atravessa a sua produção intelectual. Escrever as suas memórias seria uma 

forma de fixar no tempo que se esvai a história de uma geração que está em vias de 

desaparecer, já que novos grupos passarão a ocupar o lugar dos seus precedentes, como é 

natural, e passarão a moldar as concepções e os valores da sociedade, tão caros à Cascudo, 

segundo novos modelos. É justamente tentando estabelecer uma continuidade da memória de 
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seu grupo que o autor recorre ao registro de suas memórias, pois, conforme explica 

Halbwachs: 

 

A necessidade de escrever a história de um período, de uma sociedade e 

até mesmo de uma pessoa só desperta quando elas já estão bastante 

distantes no passado para que ainda se tenha por muito tempo a chance de 

encontrar em volta diversas testemunhas que conservam alguma 

lembrança. Quando a memória de uma sequência de acontecimentos não 

tem mais por suporte um grupo, o próprio evento que nele esteve 

envolvido ou que dele teve consequências, que a ele assistiu ou dele 

recebeu uma descrição ao vivo de atores e expectadores de primeira mão 

– quando ela se dispersa por alguns espíritos individuais, perdidos em 

novas sociedades que não se interessam mais por esses fatos que lhes são 

decididamente exteriores, então o único meio de preservar essas 

lembranças é fixa-los por escrito em uma narrativa, pois os escritos 

permanecem, enquanto as palavras e o pensamento morrem. 

(HALBWACHS, 2006, p. 101). 

            

 Quem sabe, o objetivo mesmo de Cascudo tenha sido justamente o de lançar uma 

ponte entre o passado e o presente, de modo que essa continuidade que ele acreditava se 

perder, pudesse ser recriada e atualizada pelo sujeito que lê essas histórias no momento 

presente. Essa seria uma forma de conservar a imagem do passado em um lugar que estivesse 

além dos limites de sua escrita, estabelecendo uma corrente de pensamento contínuo entre as 

gerações. O que não quer dizer, é claro, que essas memórias perdurem por muito tempo, pois, 

segundo Halbwachs:  

 

A memória de uma sociedade se estende até onde pode – quer dizer, até 

onde atinge a memória dos grupos que ela se compõe. Não é 

absolutamente por má vontade, antipatia, repulsa ou indiferença que ela 

esquece uma quantidade tão grande de fatos e personalidades antigas, é 

porque os grupos que guardavam suas lembranças desapareceram. 

(HALBWACHS, 2006, p. 105). 

 

 É assim que lentamente se degrada o passado. As novas gerações recobrem as antigas, 

enquanto certos traços se apagam e outros se destacam. Mudam-se os interesses, a direção dos 

espíritos, o modo de apreciação dos homens e dos acontecimentos, as tradições, as 

perspectivas do futuro (cf. HALBWACHS, 2006, p. 102), na medida em que outras tantas 

memórias vão surgindo e ocupando lugar na memória dos grupos que as detêm. O registro 

memorialístico seria, dessa forma, uma dentre as poucas maneiras que existe de salvaguardar 

a memória dos grupos que foram ficando para trás. De reatar o fio da continuidade de uma 

época que, a cada segundo, se esboroa lentamente pelas bordas do tempo. Não se trata de 
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impor a permanência de memórias passadas nas gerações posteriores, mas de estabelecer uma 

relação entre contextos históricos e sociais que tem por traço comum as mesmas origens, o 

que permite ligar uns aos outros através de um tempo que se quer contínuo e sobre o qual 

repousa a história de todas as “criaturas humanas”.  

   Cascudo tinha plena consciência de que a crescente modernização que presenciava em 

seu tempo acarretaria o rompimento de tradições, valores e concepções que outrora moldaram 

o espírito de uma geração que pertenceu aos tempos áureos de sua mocidade. Na medida em 

que escreve suas memórias, seus relatos são dotados de uma enorme carga de valor e 

significação ao passado evocado, bem como de críticas em relação a certos costumes atuais. 

Em sua obra Na Ronda do Tempo, por exemplo, o autor faz referência a algumas atividades 

intelectuais que deixaram de ser valorizadas. O indignatio, em sua época, era fermento de 

“jardim interior”. Uma admiração ardente podia nascer de obscuras indignações eletivas. Para 

ele, no entanto, essas virtudes de integração explicáveis pela indignação desapareceram. 

 

As ideias não morrem, mas envelhecem. Murcham, aviltadas pelo 

Desuso. Quase já não ocupam lugar na memória. Algumas atividades 

intelectuais, outrora vigorosas e quase essenciais, deixaram de ser 

percebidas. A indignação, por exemplo, perdeu as formas estimulantes da 

colaboração pessoal à sugestão abstrata ou cultural. Indignatio era o ácido 

fixador da gravura na sensibilidade. Foi substituída pela Agitação, 

Acrimonia, Violência, atendendo atrações bem diversas. (CASCUDO, 

2010b, p. 172).     

 

 Cascudo percebe que certos valores antes predominantes em seu tempo eram, 

inevitavelmente, substituídos por novos valores ideológicos. Segundo ele, as pessoas 

perderam a capacidade de indignar-se. Percorrem as ruas sem o contágio das forças originais 

da motivação. A juventude que agora caminha à sua frente pertence ao ciclo dos 

temperamentos e não das mentalidades, pois a motivação que seduz os jovens 

contemporâneos opõe-se a dos antigos. Hoje, eles rondam e usam as ideias sem penetrá-las 

(CASCUDO, 2010a, pp. 94-95). 

  Cascudo atribui muitas dessas mudanças ao avanço da modernidade (visto aqui sob a 

perspectiva do progresso), uma vez que este não apenas interfere no cotidiano das pessoas, na 

tecnologia ou na aparência das cidades, mas no comportamento e na mentalidade da 

sociedade contemporânea. Cascudo observava que os jovens daquela nova geração que 

florescia libertavam-se dos deveres tradicionais tão caros em seu tempo, pois os meninos já 

não dão continuidade ao trabalho paterno e as meninas não se resignaram às limitações 

domésticas de mães de filhos e donas de casa. “Voaram para as repartições, autarquias, 
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escritórios. Essa inquietação móvel, mesmo renovando as raízes do Povo no plano de 

sucessão, faz ir desaparecendo a consciência dos fundamentos tradicionais da Sociedade 

regular” (CASCUDO 2010a, p. 52). Para Cascudo, “envelhecer no ofício valia crédito de 

firmeza, segurança, estabilidade moral. Sobretudo proclamava Sabedoria. Observação, 

argúcia, conhecimento eram patrimônios do Tempo concedidos em usufruto ao eleito na 

idade, como bens profectícios” (CASCUDO, 2010a, p. 59). 

 Pertencente a uma geração “sem antologias e cursos abreviados, escada com degraus e 

não plataforma de elevador” (CASCUDO, 2010a, p. 66), Cascudo critica o impacto do 

progresso sobre os interesses dos jovens estudantes, cada vez mais impacientes para realizar 

tarefas longas. Preferem os “cursos a jato, porque a impaciência não permite a lentidão 

assimiladora” (CASCUDO, 2010a, p. 95). Fazendo um “discreto e penetrante inquérito” nesse 

jovem mundo ao qual outrora pertenceu, Cascudo observa que já não existe mais entre os 

jovens “aquela memória fiel às preferências literárias, recitando trechos e lembrando frases 

felizes” (CASCUDO, 2010b, p. 58). Entre o grupo de jovens por ele inquirido, poucas são as 

referências à literatura e poesia ou sequer alguma alusão musical ou artística. Não citam 

nenhum estrangeiro e nem fazem “referências políticas, esportivas nem cinematográficas, 

infalíveis no meu tempo de rapaz” (CASCUDO, 2010b, p. 135). 

 Enquanto, para muitos, os avanços alcançados pela técnica só trouxeram benefícios 

para a sociedade, Cascudo permanecia pessimista quanto às suas vantagens. Claro que ele não 

ignorava de todo o progresso alcançado ao longo da história, visto que os benefícios, 

sobretudo para a saúde, eram louváveis e promissores. No entanto, Cascudo não deixava de 

destacar as mazelas que o progresso trazia consigo, uma vez que, não se tratava apenas de 

algo que acarretaria no apagamento de tradições, mas que também interferia no 

comportamento humano e nas formas de conduta que para ele eram essenciais.    

 

Todos os êxitos surpreendentes da Técnica, da explosão atômica 

provocada, transplante cirúrgico de órgãos vitais, feitura e viagem das 

astronaves não provocaram a Bondade, Ternura, Entendimento, 

Honestidade moral, Modéstia. Glórias da investigação obstinada. 

Enriquecem o domínio físico do Homem, ampliando-lhe as áreas do 

Poder e da Força materiais. Não o fazem melhor no sentimento cordial 

nem mais alto na intimidade compreensiva. A potência centrífuga da 

Ambição continua como há milênios. Mais ávido. Mais vibrante. Mais 

inquieto! (CASCUDO, 2010a, p. 28). 

  

 Cascudo dá a entender que enquanto o ser humano é capaz de mudar o mundo ao seu 

redor e de alcançar feitos extraordinários, é, no entanto, incapaz de mudar e melhorar a si 
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próprio. Cascudo observava que, apesar de todos os êxitos alcançados pela técnica, as formas 

como as pessoas se relacionavam em sociedade seguiam um sentido inverso. “Desapareceram, 

como resíduos medievais incompatíveis com o Progresso, as cortesias preliminares, vênias 

outrora, saudações até pouco tempo, ao iniciar-se aproximação” (CASCUDO, 2010a, p. 61).  

 Em um determinado momento, o autor destaca não apenas a influência negativa que o 

avanço tecnológico exerce sobre as pessoas, mas também a influência que este exerce sobre 

os artefatos tecnológicos, como, por exemplo, o motor. Em O Tempo e Eu, Cascudo registra 

um acontecimento que leu em 1959 na Folha da Tarde, de Djalma Maranhão: a morte do Sr. 

Elias Galvão após ter sido “esmagado contra uma mangueira” enquanto retirava uma 

caminhonete da garagem de sua propriedade. Cascudo nos conta que, apesar de já passado 

algum tempo, esse é um fato que Natal nunca esqueceu. O modo como a vítima foi morta pela 

caminhonete é enxergada por Cascudo como uma fatalidade, cuja culpa não está apenas no 

erro cometido pelo condutor do veículo ao esquecer-se de tirar o carro de marcha, mas no 

próprio automóvel, “animado de vida sobrenatural e própria”. No entanto, a culpa atribuída ao 

automóvel ainda recai sobre o homem, que, de acordo com Cascudo, acaba transmitindo a sua 

alma corrompida para a do automóvel.  

 

Novos, virgens, ainda puros do contato humano, os motores então 

incontaminados das irradiações inseparáveis do rei da Criação. Não 

conhecem violência, orgulho, sadismo. O homem, lentamente, transmite-

lhe sua alma. Dissipa a inocência do automóvel com desenhos, ornatos, 

luzes, bichos, almofadas, rádio falador e musical, frases de amor, ironia, 

desprezo. O carro recebe, cotidianamente, a revelação perturbadora de 

todos os vícios, pecados, misérias sedutoras. O índice de ruptura 

aproxima-se pelo desordenado volume de carga venenosa e tóxica. Todas 

as falhas e prejuízos subsequentes explicam-se pela reação do complexo, 

urgência da sublimação, necessidade vital do “destampamento”, como 

ensina o professor Silva Melo. (CASCUDO, 2008, p. 150). 

   

   Nota-se que Cascudo assume uma posição bastante pessimista em relação ao homem 

moderno, transmissor da “trípode do Vício, Pecado e Miséria” tornada normalidade social 

(CASCUDO, 2010a, p. 228). Nem mesmo os automóveis, “criaturas” inanimadas, escapam à 

contaminação humana, venenosa e tóxica, tendo a sua “inocência” dissipada pelo contato 

humano. Em outros momentos, sua narrativa adquire um tom irônico:  

 

Admiro esse povo que encheu o mundo de mecanismos simplificadores, 

fazendo-nos escravos do combustível, da energia elétrica, impondo o 

domínio financeiro, reduzindo emoções aos equivalentes econômicos, 

conservando poesia, música cismadora, lirismo, campanhas contra a 
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fome, o desamparo, a guerra, a violência conquistadora, os vícios 

degradantes, guardando o amor ao lar, ao país natal, à lembrança das 

belezas naturais, citadas como glórias da nação. Mas possuíram nas 

cidades imensas os gangsters com metralhadoras, a política internacional 

decepcionante, a insegurança profissional, a educação sujeita a uma 

sucessão de dogmas científicos, substituídos cada década, a doença da 

generalização partindo de experiência na unidade, a enfermidade da 

padronização, da tabela, da série, do fabricado contra o feito, democracia 

da industrialização contra a aristocracia do artesanato. O 

desenvolvimento demográfico tudo justifica. Inclusive o supérfluo, 

promovido a indispensável. (CASCUDO, 2008, p. 179). 

 

Cascudo diz admirar aqueles que encheram o mundo de mecanismos simplificadores, 

mas coloca em evidência os pontos negativos que nada proclamam a benfeitoria daqueles que 

diz admirar. Certo que o automóvel diminuiu o tempo dos percursos, mas transformou os 

homens em escravos do combustível e “desencantou o prestígio da distância” (CASCUDO, 

2010a, p. 100). Agora, os homens passaram a ser dependente da energia elétrica, submetendo-

se, cada vez mais, ao domínio financeiro. Passam a adquirir “inutilidades sedutoras, 

simplificações complicantes, confortos dispensáveis” (CASCUDO, 2010a, p. 126), 

promovendo as coisas supérfluas a indispensáveis. Segundo Cascudo, “a fabricação do 

Supérfluo é a característica contemporânea. [...] A cultura do Inútil. O homem perdeu a noção 

do suficiente” (CASCUDO, 2010a, p. 126).    

 A imagem que Câmara Cascudo constrói a respeito do homem moderno pode ser 

resumida em uma expressão formulada por Paul Válery: “o homem de hoje não cultiva o que 

não pode ser abreviado” (apud BENJAMIN, 1987, p. 206). Para a sociedade contemporânea, 

nada do que possa requerer tempo e esforço, atrasar ou complicar a rotina dos homens 

apressados, adquire valor de utilidade. “O milagre da Eletrônica não tem outra finalidade: 

libertar o Homem da servidão trabalhadora. Trabalhar menos!” (CASCUDO, 2010a, p. 130).    

Dada a marcha da sociedade na corrida para o progresso, Cascudo assinala que 

“conquistamos, ao findar o século XX, a impaciência sôfrega, desajustada em todos os ninhos, 

inimigas de todas as dimensões comportáveis” (CASCUDO, 2010a, p. 51). Atentos ao pulsar 

dos relógios, Cascudo observa que “estamos vivendo depressa, pé no acelerador, quase sem 

ver a paisagem lateral. Vemos o real imediato, na frente, o útil ou evitável por 

desnecessidade” (CASCUDO, 2008, p. 200). A velocidade vertiginosa com a qual as pessoas 

se locomovem, trabalham e seguem os seus dias, não os permitem ver a paisagem lateral, tão 

próxima e ao mesmo tempo distante deles. Já não há tempo para contemplar a paisagem 

enquanto caminham em direção ao trabalho porque o cenário barulhento e ameaçador dos 

veículos em movimento exigem a sua atenção e cuidado. Perdeu-se a cadência de outrora; “A 
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Bela adormecida no bosque é despertada pelo estrondo da escapação metálica, e não pelo 

beijo do Príncipe” (CASCUDO, 2010a, p. 96). 

Tal qual a “roda viva” de Chico Buarque, o progresso é uma cadeia infinitamente em 

movimento. À medida que ele traz algo novo, faz dissipar o velho, relegando-o ao 

esquecimento. No entanto, mesmo em meio às contínuas mudanças que a sua cidade natal 

presenciava, Cascudo identificava, ainda, algumas formas de resistência ante as investidas do 

progresso. Uma delas é a “palmeira sentimental”, plantada em 1900 diante da residência 

Pedro Velho.   

 

Sobre o ângulo do telhado vizinho vejo ondear a fronde da palmeira ante 

a Imprensa Estadual. As folhas pinadas flabelam ao sopro do nordeste 

como festejando um préstito invisível. Sei sua história. Juvino Barreto 

deu-a ao cunhado Senador Pedro Velho, tirando-a da preciosa coleção da 

Vila Barreto, a primeira em Natal. Augusto Severo plantou-a ante a 

residência do irmão em 1900. Era devoto das plantas e daria nome a uma 

orquídea. [...] A palmeira foi ficando esquecida porque a casa passou a 

ser repartição pública, Chefia de Polícia, redação d’A República, 

Departamento da Imprensa. Mas já podia viver sozinho, resistindo como 

suas vizinhas irmãs imperiais, nobres, eretas, dando um pormenor 

aristocrático à paisagem banal. É a única palmeira tendo positivas 

confidências que a cidade ignora e todos a olham sem ver. (CASCUDO, 

2010a, p. 235). 

 

Cascudo não apenas sublinha a longevidade da palmeira, que resistiu, até aquele 

momento, por mais de sessenta anos. A história da palmeira remonta às mudanças na 

paisagem física da cidade, simbolizando a permanência de um passado que a cidade parece 

ignorar. Sua existência imponente, resistindo ao tempo e às mudanças ao seu redor, faz da 

palmeira uma das poucas testemunhas do crescimento da cidade de Natal, transmutando-se 

em fonte de memória para Cascudo, capaz de “ouvir estas falas silenciosas”, conforme dizem 

os versos de Guerra Junqueiro que o autor transcreve em sua obra Ontem: 

 

São precisos silêncios virginais, 

Disposições simpáticas, nervosas, 

Para ouvir estas falas silenciosas 

Dos mudos vegetais! 

(CASCUDO, 2010a, p. 235).  

 

 Ainda na mesma obra, Cascudo também registra a permanência de uma residência 

antiga na esquina da Avenida Jundiaí com a Prudente de Morais, na zona nobre de Natal: 

“ainda resiste o velho chalezinho, entrada pelo portão, morada de uma família inglesa. É a 

derradeira fidelidade arquitetônica no bairro” (CASCUDO, 2010a, p. 237). Ajustada a 
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paisagem moderna, o pequeno chalé parece apenas mais uma imagem antiquada em meio à 

paisagem que se renova, mas que ainda guarda em sua fidelidade arquitetônica os indícios de 

um passado ignorado pelos transeuntes que por ali passam.  

 Apesar das contínuas reformas no espaço urbano de sua cidade, Cascudo observa que 

certos espaços ainda conservam algo que escapa ao mundo moderno e sua lógica progressista. 

Em contraste com o cenário barulhento e repleto de veículos motorizados, Cascudo ainda 

observa (em 1967), por exemplo, a presença de carroças puxadas por burros em uma das 

principais e mais movimentadas avenidas de sua cidade. 

 

A maré montante de automóveis, ônibus e caminhões, subindo e 

descendo a Junqueira Aires, não afoga as teimosas carrocinhas arrastadas 

por um burro absorto. O motor não conseguiu matar-lhes o préstimo. 

Ainda fazem o carreto popular, vencendo a gasolina na tabela da 

competição imperiosa. (CASCUDO, 2010a, p. 218). 

 

 Para uma cidade que já contava com veículos consideravelmente modernos, as 

carrocinhas às quais Cascudo se refere apresentam não apenas um elo do presente com o 

passado, mas representa uma cidade que, embora se modernizasse, ainda permanecia sob o 

signo do atraso. Ocupando ambos o mesmo espaço, carrocinha e carro simbolizam mundos, 

tempos e classes sociais contrastantes, postos em oposição (SCHWARZ, 1987, p. 15). Além 

disso, representam a ambiguidade da complexa relação entre o antigo e o novo e entre a 

tradição e a modernidade, o que nos permite entrever a cidade de Natal como um lugar onde 

ainda coexistem modos de vida considerados como antigos e aqueles que são moldados pela 

modernidade.  

 A “cidade maravilhosa” também aparece nas memórias do autor como um cenário de 

constatação da modernização desenfreada. Tendo vivido no Rio de Janeiro no final da década 

de 10 e início da década de 20, Cascudo presenciou algumas das principais mudanças que a 

cidade carioca sofrera desde aquela época até então. Ao tratar dos aspectos que envolvem a 

modernização do Rio, Cascudo é uma espécie de guia que demonstra o quanto a cidade 

mudara entre as décadas de 20 e a de 60.   

 

As calçadas intérminas e largas, os estabelecimentos novos, faiscando 

mostruários atraentes, a iluminação estonteante e múltipla, provocaram as 

reações nos costumes modestos, rotineiros, apagados de ambição 

exibicionista. A Câmara Municipal cogitou proibir o trânsito de pessoas 

descalças, na amplidão da Avenida. Nessa época não se andava na Unter 

den Linden sem sapatos e fumando. O cenário obrigou o passeio, fazer a 

Avenida, as Voltas, o footing. Decorrentemente, trajes, requintes, 

elegâncias. O Rio Civiliza-se! As comemorações do centenário da 
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Independência completaram a projeção sobre a sociedade citadina. O 

maltrapilho, o desleixado, o filósofo foram hóspedes intolerados. Não 

passeavam. Transitavam. Essa catálise ocorreu em todo o Brasil, de 

interior e orla marítima. As cidades mortas, as vilas de relógios parados, 

cadeiras na calçada, roupa caseira na rua modificaram os lentos hábitos 

pacatos com o aparecimento das pracinhas jardinadas, com mais alguma 

luz, glorificando o governo municipal. Vieram moças e rapazes rodarem 

no cimentado, na mútua caçada negaceante e sedutora ao som de alguma 

Euterpe. Os prédios modernos, com remendos atualizantes, exigiam a 

correspondência na indumentária e frequência social. Antes, voltando à 

terra depois de longa ausência, o conterrâneo não sentia alteração notável. 

Depois de 1922, a paisagem urbana transformava-se em ritmo crescente. 

(CASCUDO, 2010a, p. 40). 

 

   Cascudo alude a um fato visível não só no Rio de Janeiro, mas comum a todas as 

localidades brasileiras, do interior a orla marítima, que é o rigoroso processo de exclusão do 

“maltrapilho”, do “desleixado” e do “filósofo” das ruas civilizadas, que exigiam de seus 

frequentadores uma indumentária à altura de seu prestígio. Cascudo também observa que o 

processo de modernização no Rio fez com que os hábitos pacatos e costumes modestos da 

cidade fossem substituídos pela agitação humana e pela presença da “molecoreba juvenil” a 

frequentarem os espaços cimentados e as pracinhas jardinadas que o governo municipal havia 

criado. O que também não foi diferente na capital potiguar, que aos poucos foi cedendo seus 

espaços antes tranquilos para a agitação humana e para os veículos motorizados, ficando à 

margem os costumes mais tradicionais das camadas mais populares da sociedade. 

 Instituía-se, dessa forma, uma nova temporalidade. “Criou-se o Deus Progresso, 

aposentando-se a Fada Civilização” (CASCUDO, 2010a, p. 60). Cumpre observar que, a 

aversão de Cascudo em relação ao progresso não estava direcionada à inovação em si, mas 

para a sua busca desmedida, que levava os homens a esquecerem-se do passado. Decerto, ele 

não desejava uma cidade que permanecesse imutável e inalterada. Mais do que ninguém ele 

tinha consciência de que essas mudanças eram inevitáveis, sendo “inútil deter a inundação, 

indicando outro trajeto às estrelas cadentes” (CASCUDO, 2008, p. 186), pois, segundo ele: 

  

Estamos assistindo e participando de um ato na história da vida social. 

Não é eterna a representação. Outros motivos, enredos, atitudes, virão. 

Essa ebulição de tempestade, essa inquietação nas almas, essa 

insofreguidão de domínio, essa saudade antiga e confusa esperança futura 

dizem que o aparente vulcão é um cadinho onde os materiais humanos, 

imperfeitos na forma borbulhante, ardentes no estado indeciso, guardam 

ainda o segredo surpreendente da cristalização. (CASCUDO, 2008, p. 

186).  
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No entanto, Cascudo lamentava que tais mudanças acarretassem no esquecimento das 

tradições, costumes e crenças populares. Mais que isso, ele lamentava que certas tradições 

fossem convertidas em valor de mercado, sendo transformadas em festa para turistas ou 

desmoralizadas pela televisão e rádio propagador de banalidades cotidianas. Em suas 

memórias, ele destaca o quanto o patrimônio cultural das novas gerações, sobretudo as 

citadinas, passou por modificações, perdendo a sua autenticidade. Ele acredita, contudo, que 

os resíduos de crenças anteriores ainda resistam no subconsciente das pessoas, mas somente 

quando encontram uma ocasião ou momento propício é que esses resíduos remanescentes 

voltam à superfície.     

 

Já presentemente o patrimônio da Cultura Popular, notadamente nas 

cidades, sofreu o assalto dos elementos modificadores de sua 

Legitimidade. Não falo da Lúdica, ajeitada para efeitos da apresentação 

pública, televisão e financiados desfiles turísticos, mas a Supersticiosa, 

infiltrada pelo culto jejê-nagô, superficial e sedutor. As gerações novas da 

camada popular têm a mesma mentalidade da época, desdenhosas de 

antiguidades gratuitas, devotas do imediatismo retribuidor. O coeficiente 

da Credulidade é sempre vivo e alto, mas não são os mesmos fatores 

atribuídos à potência. Acreditam noutros motivos supersticiosos, embora 

resistam no subconsciente os resíduos das crenças anteriores, emergíveis 

em climas propícios. (CASCUDO, 2010a, p. 218). 

 

É nesse sentido que a obra memorialística cascudiana configura-se não apenas como 

uma forma de registro das memórias do passado, mas também é um ato de intervenção nas 

questões do tempo vivido no presente. Conforme pudemos observar, a crítica em relação ao 

progresso é abundante em suas memórias. A influência negativa que o progresso exerce sobre 

os homens e a sociedade de modo geral é alvo constante de seu exercício crítico, que pode ser 

sintetizado em uma frase que se repete em vários momentos na sua obra: “Técnica! ‘Quantos 

crimes cometidos em seu nome’” (CASCUDO, 2008, p. 102). Ou ainda nesta outra: 

“Pagamos o progresso com a moeda da tranquilidade” (CASCUDO, 2008, p. 167). Neste 

caminho crítico, o autor apresenta uma releitura do passado confrontando-o com o presente, 

esboçando uma relação idiossincrática entre ele e o meio em que viveu.  

Enquanto a sociedade contemporânea passava a direcionar o seu olhar para o futuro e 

para progresso, Cascudo continuava a valorizar o passado com saudosismo e irreverência. 

Apesar de não ignorar os inegáveis progressos técnicos e científicos, ele parecia descrente em 

relação ao futuro, visto que o presente já começava a apresentar os primeiros sinais da 

“decadência” humana. Suas memórias constituem, assim, uma crítica mordaz sobre a 

modernidade e a ideologia progressista. São reveladoras de um testemunho inconteste das 



84 

 

mudanças históricas e sociais no decorrer do século XX. Contudo, não estamos dizendo que o 

autor recusava a realidade vigente, pois apesar de tudo, quando questionado se gostaria de ter 

nascido em outra época, ele responde da seguinte forma: 

 

Não estou arrependido do antepenúltimo do século XIX. Encanta-me 

haver conhecido o século XX menino, rapaz e velho. Com todos os lucros 

e perdas. Ter viajado de cavalo e ver a astronave. A batalha contra a Dor 

e a Morte. Virtudes de propaganda. Industrialização de Vícios. Chuva 

“dirigida”. Espartilho e minissaia. Casaca e slack. A “inocente” de 1910 e 

a “esportiva” de 1971. Protocolo e sem cerimônia. Maquinaria do 

Conforto. Tédio de ontem e Angústia de hoje. Cachoeira sacudindo os 

velhos remansos. Um Mundo só, na unidade dos problemas. O Recado e 

o Telefone transoceânico. Importação impositiva e farta produção 

nacional. Os horizontes não mudaram, mas as janelinhas multiplicaram a 

visão. Onde as “crias de casa” e a servidão jubilosa da famulagem 

oferecida? A gente “educada” de outrora e de agora. Anúncios e letreiros. 

Circunspecção. Decoro. Gravidade. Guarda-comida e Geladeira. A 

Matrona e o Pai de família. Cortesia. Modos. Andar. Gestos. Etiqueta 

social. Burocratização da Preguiça. Normalidade da Violência. Literatura. 

Artes plásticas. Música. O velho sentencioso e a “boa-praça” do Night 

Club. Melodia e Batucada. Carruagem e superjato. A imutabilidade dos 

vícios legítimos. Critérios das Perversões. Transformações conceituais. 

Do “esquisito” ao tarado. O menino de 1898 é testemunha dessas 

velocidades participantes do turbilhão. Não leu e nem ouviu. Viveu. 

Posso deduzir, cálculo das possibilidades humanas, a existência convival 

no século XL. Esses “futuros contemporâneos” não entenderão 

exatamente a paisagem que vi modificar-se. Patrimônio de lembranças. 

Caixinha musical da Vovó. Prefiro ter nascido quando nasci. 

(CASCUDO, 2010a, p. 223). 

 

Cascudo foi, portanto, um expectador de seu tempo, observando com o seu olhar 

atento e perspicaz as mudanças que aconteceram em sua pequena província e na sociedade 

brasileira. Para ele não importava o estado evolutivo ou decadente das coisas, mas a 

experiência de poder ter acompanhado um século que foi menino, jovem e velho com ele. 

Cada momento presenciado ganhou lugar na memória, passando a constituir a bagagem de 

suas lembranças, o que para ele era exatamente o seu patrimônio transmissível às futuras 

gerações. Patrimônio este que não consta apenas do que leu ou ouviu, mas do que ele viveu ao 

longo de sua existência.  
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5. CONCLUSÃO 

 

 

Chegando até aqui, diríamos que não existe uma conclusão que possa ser dita sobre a 

obra memorialística de Câmara Cascudo, mas sim (in)conclusões. Inconcluso no sentido de 

que esta dissertação traça apenas o início de um percurso que pode ser seguido entre os vários 

caminhos que o autor nos revela à medida que adentramos o mundo denso e profundo de suas 

memórias.  

O Tempo e Eu, Pequeno Manual do Doente Aprendiz, Na Ronda do Tempo e Ontem 

são, sim, obras diferentes, cada qual com suas peculiaridades e especificidades, mas a 

proposta de analisá-las como uma só obra não destitui de nenhuma delas as características que 

lhes asseguram um lugar único no conjunto da produção intelectual de Câmara Cascudo, pois 

acreditamos que, embora tenham partido de um desejo de registrar suas memórias para a 

posteridade, o autor tinha, para cada uma delas, um lugar especialmente reservado no 

universo que ele construiu. 

Apesar de se tratarem de obras que se distanciam em alguns momentos, visto que uma 

delas (Na Ronda do Tempo) pertence a um gênero que difere das demais pelas razões que já 

foram pontuadas no primeiro capítulo desta dissertação, todas elas trazem consigo a memória 

como fio condutor que as conectam umas às outras. Isso nos permitiu analisá-las sob um 

ângulo que não excluía tais diferenças, mas que apontava para uma direção na qual seria 

possível contemplá-las de forma integrada e homogênea. Contudo, não descartamos a 

possibilidade de ter deixado pelo caminho alguns aspectos que se julgam pertinentes e dignos 

de uma análise mais aprofundada. No entanto, cumpre apenas reforçar, mais uma vez, que o 

nosso objetivo foi, sobretudo, apresentar uma leitura das memórias de Cascudo observando, 

principalmente, os movimentos de tessitura da memória, ou seja, o modo como ele constrói a 

sua narrativa memorialística. Dada a densidade do corpus que decidimos adotar para esta 

pesquisa, uma análise de outros aspectos, que, com certeza, mereciam ter sido aqui elencados, 

seria quase inconcebível para o curto espaço de tempo de quem se propõe a escrever uma 

dissertação. Sem falar que, considerando a diversidade presente nas obras em questão, 

acreditamos que uma abordagem nesse sentido se daria de forma superficial e pouco 

consistente. Por isso, não está descartada a possibilidade de continuarmos com esta pesquisa 

em um futuro doutorado.  

Voltando às (in)conclusões deste trabalho, ficou visto que as memórias de Cascudo 

ultrapassam os limites de sua história individual, pois resgatam não apenas episódios que 
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dizem respeito somente à sua vida pessoal, mas à vida das inúmeras pessoas com as quais se 

relacionou e conviveu durante um período de mais de 70 anos. Mais que pessoas, o autor 

também evoca espaços que já se encontram desaparecidos da paisagem urbana de sua cidade, 

devido às transformações pelas quais Natal passou durante o processo de modernização 

vivenciado no século XX. Por esse motivo, percebe-se um acentuado tom nostálgico quando 

Cascudo rememora os seus amigos e familiares e os espaços de sua cidade natal, antes 

romântica e provinciana. Ver desaparecer as pessoas com quem conviveu e os espaços de suas 

vivências acaba imprimindo em seu interior um sentimento de perda e ausência. Uma 

ausência que ela tenta suprir por meio de uma escrita povoada de vidas, vozes e paisagens que 

sobrevivem apenas em sua memória.   

Considerando que Cascudo já estava em uma idade avançada no momento em que 

escreveu suas memórias, quem sabe o sentimento de proximidade com a morte tenha 

direcionado um pouco a sua escrita memorialística, tendo em vista que ele era um dos poucos 

entre os seus colegas de geração que ainda estava vivo, pois a maioria dos amigos que ele 

registra em suas memórias já está morta. Sendo a velhice uma fase na qual o indivíduo se 

volta para o seu passado de forma nostálgica e contemplativa, talvez o autor tenha sido guiado 

pelas lembranças que insistiam em irromper no cotidiano, como muitas vezes ele chegou a 

registrar em seu diário Na Ronda do Tempo, referindo-se a sensação de estar a viver entre os 

seus amigos mortos. “Estou numa dessas jounées grises em que os mortos reaparecem na 

memória, pela sugestão indecisa e provocante da recordação” (CASCUDO, 2010b, p. 120). 

O fato é que, apesar dessa hipótese ser considerada, Cascudo não se volta ao passado 

apenas porque é velho. Sabemos que o passado foi a fonte na qual ele buscou a inspiração e a 

motivação para muitos dos seus trabalhos. Como estudioso da cultura popular, Cascudo 

sempre esteve preocupado em resgatar tradições que se encontravam ameaçadas pelo 

esquecimento e, para tanto, o passado sempre foi o caminho por ele percorrido para 

concretizar o seu ideal de cultura. Nesse sentido, sua obra memorialística não é diferente. 

Nela também estão depositadas as mesmas intenções de um memorialista preocupado em 

preservar uma história que ele percebe se perder na vulnerabilidade do tempo: a história de 

sua geração, dos seus antepassados e da sua cidade.  

É a partir da escrita memorialística que Cascudo encontra uma forma de não apenas 

deixar registradas suas memórias, mas de legá-las às futuras gerações. Como ele mesmo 

escreveu, o seu patrimônio transmissível constará não do que ele fez, mas do que ele 

compreendeu e sentiu vivendo (CASCUDO, 2008, p. 32). Por isso, o autor não se detém 

apenas a escrever sobre si mesmo, mas sobre tudo o que viu e viveu, as pessoas que conheceu, 
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as histórias que leu e ouviu; toda uma memória afetiva que constitui a bagagem de suas 

lembranças, num emaranhado de imagens que ajudam a compor um quadro dos tempos de 

outrora. De um tempo em que não havia luz elétrica, dos bondes de burro, dos casebres de 

pescadores na praia de Areia Preta, da agitação literária. Um tempo em que o progresso ainda 

não tinha “esmagado com cimento, motor e burocracia” as compensações da serenidade 

(CASCUDO, 2010a, p. 47).  
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ICONOGRAFIA
9
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Câmara Cascudo na infância 
Disponível em: http://www.memoriaviva.com.br/cascudo/index2.htm 

 

 

 

 

 

 

                                                           
9  A proposta de apresentar uma iconografia do autor na parte final deste trabalho parte no sentido de agregar à 

leitura de sua obra memorialística algumas imagens que, senão apresentam uma ligação direta com os objetivos 

aqui apresentados, relacionam-se com as narrativas contadas por Cascudo e, sobretudo, à temática da memória, 

já que constituem uma forma de registro que também serve à rememoração e, assim como a escrita, fixam no 

tempo episódios marcantes da vida do autor. Por isso, como estamos tratando de memórias, achamos oportuno 

apresentar um “álbum de fotografias” constituído apenas por uma pequena parte de seu acervo fotográfico. 
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Câmara Cascudo na infância 
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Cascudo aos 17 anos. 
Disponível em: http://www.memoriaviva.com.br/cascudo/index2.htm 
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Colação de grau na Faculdade de Direito de Recife, em 1928. 
Disponível em: http://www.memoriaviva.com.br/cascudo/index2.htm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cascudo posando em 1929. 
Disponível em: http://www.historiaecultura.pro.br/modernosdescobrimentos/desc/cascudo/frame.htm 
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Cascudo usando monóculo. 
Disponível em: http://www.elfikurten.com.br/2012/04/camara-cascudo-uma-conversa-sobre.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Câmara Cascudo. 
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Casamento com Dhalia em 21/04/1929 
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Cascudo com os filhos Ana Maria e Fernando, em 1950. 
Disponível em: http://www.memoriaviva.com.br/cascudo/index2.htm 
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Cascudo com a filha Anna Maria, a esposa Dahlia e o filho Fernando 
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No aniversário de 21 anos do filho Fernando (1952) 
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Com Gilberto Freyre. Em pé, a filha 

Anna Maria Cascudo e, logo atrás, a neta Daliana. 
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Com, Dona Dahlia, esposa e companheira de toda a vida 
Disponível em: http://www.memoriaviva.com.br/cascudo/index2.htm 
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