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Apresentação
Este livro reúne capítulos de autoria de pesquisadores de quatro
universidades distintas, com estudos que resultam do projeto
de pesquisa Arquivos de correspondências: carta e vida literária de
escritores do Rio Grande do Norte (contemplado no Edital Universal
– MCT/CNPq – nº 14/2010). O projeto caracterizou-se como um
estudo circunstanciado de correspondências de escritores
potiguares, compreendendo cartas trocadas entre o final do
século XIX e todo o período do século XX, com o objetivo de
compreender o modo como temas e tensões dominantes na
literatura brasileira caracterizam situações nas quais as tradições regionais interagem no processo de construção do sistema
literário nacional.
Na cidadela letrada do Rio Grande do Norte, o espaço
e situação envolvidos possibilitaram a discussão de temas da
literatura local, aspectos da literatura brasileira, modernização
da cidade do Natal, observações sobre a cultura popular e
debates sobre relações de poder como eixos da leitura crítica
realizada concomitantemente à identificação, catalogação,
e análise textual da documentação selecionada para estudo.
Os oito capítulos que compõem esta publicação demonstram o esforço da equipe do projeto no sentido de analisar textos
de missivas ou o tema em material literário publicado ao longo
do século XX, resultados que se apresentam como leitura a ser
aplicada em situações em ensino, pois um dos desdobramentos
da pesquisa é exatamente o uso do suporte carta nas aulas de
literatura brasileira.
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O primeiro capítulo, “Entre cartas, poemas e ‘Um briête’
de Renato Caldas”, de coautoria de Izabel Cristina da Costa
Bezerra Oliveira e Cássia de Fátima Matos Santos, apresenta a
leitura de duas cartas escritas por Câmara Cascudo para dois
escritores (Lêdo Ivo e Carlos Drummond de Andrade), com o
desejo de que aqueles poetas conhecessem um seu conterrâneo,
o poeta Renato Caldas, autor de Fulô do mato (1939). Nas cartas e
nos poemas lidos, verifica-se o registro de imagens da vida no
Vale do Açu potiguar, numa tentativa de ultrapassar barreiras
regionais e denunciar em linguagem literária a grave e difícil
vida do sertanejo.
O segundo capítulo “O corpo nordestino de Mário de
Andrade”, de autoria de Carlos Eduardo Galvão Braga, apresenta
os resultados de uma análise da correspondência cruzada de
Mário de Andrade e Câmara Cascudo, em confronto com as
crônicas de O turista aprendiz, livro que reúne os registros da
experiência perceptiva de Mário de Andrade no Rio Grande do
Norte, no final dos anos de 1920. Segundo o autor, essa experiência permitiu ao escritor paulista consumar, num contato direto
com a natureza, os indivíduos e a cultura da região, o amor que
sentia, à distância e desde muito tempo, pelo Nordeste. O objetivo
da análise é acompanhar e compreender o processo ao longo do
qual se configura o que o autor chama de “corpo nordestino”
de Mário de Andrade: o corpo do “correspondente contumaz”, a
que se acrescenta, por algumas semanas, o do turista aprendiz,
oscilando, ambos, entre a dissidência e a consonância. O corpo
nordestino de Mário de Andrade, tal como ele pode ser entrevisto
no material analisado, é volúvel por definição. Nesse contexto, o
corpo consoante do sujeito perceptivo dá lugar, naquela prática,
à experiência do seu corpo dissidente, conforme se verifica na
análise. Segundo Carlos Braga, o “turista aprendiz” foi capaz de
perfazer, no Nordeste, seu itinerário perceptivo, encontrando o
corpo de que ele carecia para perceber o espetáculo ao mesmo
tempo exaltante e “monstruoso” que é a vida nordestina.
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No terceiro capítulo – “Poema-carta: sob um contrato
de gênero”, de coautoria de Maria Suely da Costa e Wellington
Medeiros de Araújo –, assiste-se a uma discussão sobre a correspondência como gênero discursivo, mas com interesse na
sua representação no poema: como o fazer literário recompõe o
gênero carta, e de que modo e com quais elementos um gênero
transita para o outro. Os autores apresentam, na análise, duas
obras da poetisa norte-rio-grandense Diva Cunha, pelo caráter
atual e representativo de uma obra alicerçada em uma insistente
presentificação histórica. Tal nome surge não por acaso, mas
como indicação de uma poesia que vivencia a transição entre
registros da modernidade e dos tempos contemporâneos, de que
a carta é ícone maior. Para a leitura desse capítulo, o poema de
Diva Cunha, à feição de cartas e nos diálogos postos, imprime
sua nota poética, passeando pela imaginação dos gêneros na
realidade que a linguagem comporta, transmudando, transfigurando e contribuindo com o poder inventivo da língua.
O capítulo de número 4, escrito por Alexandre Alves,
tem por título “Zila Mamede e Drummond: missivas telúricas
sobre O Arado” e tem como objeto de estudo a correspondência
entre Zila da Costa Mamede (1928-1985) e Carlos Drummond
de Andrade (1902-1987), compreendendo um período de três
décadas, entre 1953 e 1985. Nele, o autor tem o objetivo de
compreender questões que circundam o afeto e as singelas
expressões do mestre mineiro acerca da poesia de Zila Mamede.
Nesse estudo, os seguintes aspectos são relevantes para entender
a correspondência entre Zila e Drummond: a retomada de um
interesse através do cruzamento entre vida e obra, assim como as
questões que envolvem a gênese da nacionalidade e a constante
procura pela literariedade do texto, que é observado, anotado
e conduzido através do correio rumo aos seus destinatários.
O capítulo seguinte, “O modernismo como memória nas
cartas trocadas entre Câmara Cascudo e Joaquim Inojosa”, de
autoria de Humberto Hermenegildo de Araújo, tem o objetivo
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de aprofundar o estudo do conjunto da correspondência de Luís
da Câmara Cascudo e se apresenta como resultado do projeto
Consciência moderna e movimentos: o modernismo nas cartas trocadas entre Câmara Cascudo e Joaquim Inojosa, desenvolvido como
atividade de pós-doutoramento do autor junto ao Programa
de Pós-Graduação em Teoria Literária e Literatura Comparada
da Universidade de São Paulo. Os elementos apresentados pelo
projeto levam a uma avaliação sobre a participação dos dois
nordestinos no movimento modernista e consideram os importantes papéis de Gilberto Freyre e de Mário de Andrade no
movimento cultural e literário da primeira metade do século
XX no Brasil.
A análise da escrita epistolar de Câmara Cascudo ainda
prossegue no capítulo 6, “Câmara Cascudo e Mário de Andrade
nos anos 30: desafios da política e da pesquisa sob tensão”,
escrito por Edna Maria Rangel de Sá, na perspectiva de compreender, de modo circunstancial, o conjunto de 75 cartas (47
de Câmara Cascudo e 28 de Mário de Andrade) trocadas naquele
decênio em que se via uma forte imbricação da política com
a literatura e a cultura, em meio a intensa agitação política e
aprofundamento da crise econômica. Foi naquela década que o
autor de Macunaíma ficou à frente do Departamento de Cultura
da Prefeitura de São Paulo e foi também aquele o período,
principalmente na sua segunda metade, que daria a conhecer
um Câmara Cascudo transformado por fortes acontecimentos
na sua vida familiar, com reflexos na sua participação na vida
cultural da cidade do Natal.
O penúltimo capítulo deste livro, “Perfil na penumbra: a
imagem de José Gonçalves de Medeiros através de suas cartas”,
de coautoria de José Wilson Pereira de Azevêdo e Derivaldo dos
Santos, comenta e analisa a correspondência que o escritor
norte-rio-grandense José Gonçalves Pires de Medeiros (19191951) escreveu durante os anos de 1940 e informa sobre quem
foi o autor, uma vez que seus escritos – contos, crônicas, poemas
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– publicados em jornais de Natal e de Recife, ainda não foram
compilados em volume. A correspondência de José Gonçalves
compreende um conjunto de 17 cartas dirigidas a cinco diferentes destinatários, destacando-se o seu irmão Genival Medeiros
(1925-2000) e o escritor pernambucano Mauro Mota (1911-1984).
Os autores desse capítulo dão especial atenção aos assuntos
que situam o escritor diante do contexto histórico e político
em que viveu e produziu sua obra, pois consideram que os
autores de textos epistolares, na condição de interlocutores
de um destinatário específico, ampliam consideravelmente o
protocolo linguístico da escrita de si no trato dado a questões
de interesse coletivo, uma vez que através de suas inquietações intelectuais passam a registrar, no gênero em causa, seus
pensamentos no entorno da cultura em um dado momento
da história de seu país, estado ou comunidade. Avaliam, pois,
que as cartas analisadas constituem-se como reserva de força
e de conhecimento na apreensão do momento histórico e cultural, como contributo eficaz ao entendimento de uma obra
e das inquietações intelectuais referentes ao contexto vivido
pelo autor. Pensada assim, confere-se à carta uma natureza de
documento e de ficção, porque feita de confidência e reflexões,
de realidade e invenção artística.
O último capítulo, “Imagens epistolares na poesia do
Rio Grande do Norte”, de autoria de André Pinheiro, parte do
raciocínio de que, “se a epístola é um objeto que pode contar
uma história, certo seria possível contar a história (mesmo
que de forma resumida) a partir do discurso produzido acerca
dessa epístola”, para examinar o modo como a imagem epistolar
aparece na moderna literatura do Rio Grande do Norte, tentando
apontar as transformações pelas quais passou o tema. Segundo
o autor, uma das primeiras representações da carta aparece
nos cadernos do poeta João Lins Caldas como uma herança da
tradição romântica – que moldou tanto a linguagem quanto o
conceito de carta pessoal e perdurou por muito tempo na poesia
do Rio Grande do Norte, até meados do século XX, quando
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Zila Mamede publicou um soneto chamado “Carta” no jornal
natalense Tribuna do Norte. A visão de mundo da poetisa é mais
objetiva e racional – aspecto que lhe permite manter um amplo
controle sobre o objeto poético. Diferente dos outros poemas,
o aspecto que logo chama a atenção no soneto analisado é a
ausência de um interlocutor explícito e a opção por não reproduzir o discurso de uma carta (o que facilmente lhe conduziria
ao tema intimista), mas sim formular um discurso lógico sobre
ela. Apesar de o foco do ensaio de André Pinheiro ter recaído
sobre um tema específico, foi nele possível fazer um rápido
percurso pela história da moderna poesia potiguar, concluindo
que os nossos poetas mantiveram, por um longo período, traços
da literatura romântica e mantiveram uma visão de mundo
romantizada, marcada por um sentimento compassivo muito
forte. Nem mesmo a tomada de posição radical operada por
Zila Mamede conseguiu fazer com que o tema se desviasse por
completo do eixo em que ele vinha sendo trilhado. De qualquer
modo, segundo o autor, o tema da carta adquire importância
na medida em que consegue revelar de forma clara uma tensão
entre a tradição e a modernidade, no seio da literatura local.
Como se percebe já nesta apresentação, mereceu especial
atenção ao se delimitar o corpus da pesquisa, o conjunto da
correspondência de Luís da Câmara Cascudo, por se tratar ele
do principal intelectual do estado no século XX, tendo liderado a
vida literária e cultural examinada nesse projeto, cuja equipe de
execução já vinha desenvolvendo pesquisas sobre a questão da
literatura local e sua relação com o sistema literário brasileiro,
especialmente no contexto do que a crítica considera como
“pós-romantismo” e “modernismo”, além das representações
do chamado período pós-moderno.
Os organizadores
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“Um briête” de Renato Caldas
Izabel Cristina da Costa Bezerra Oliveira
Cássia de Fátima Matos Santos

Introdução
É sabido que durante muito tempo, especialmente quando
ainda não se dispunha de tantos meios rápidos e imediatos de
locomoção como os da atualidade, os intelectuais interessados
no desenvolvimento cultural do país e de suas regiões usavam as
cartas como veículo para divulgar e colher os mais diversos tipos
de informações e conhecimentos específicos que desejavam.
Nesse contexto, os escritores do Rio Grande do Norte,
“Afastados dos meios intelectuais hegemônicos, compartilhavam essa condição com a realidade da maioria dos intelectuais
de diversas regiões do Brasil”, sendo assim, “escrever cartas
era uma das únicas formas de intercâmbio entre intelectuais
distanciados fisicamente e, consequentemente, uma rotina
fartamente explorada nos seus hábitos literários” (ARAÚJO,
2010, p. 6).
O interesse na dinâmica dessas correspondências, bem
como nos conteúdos e discussões nelas veiculados, instiga os
pesquisadores na busca de compreensão dessas trocas, mesmo
quando elas possam parecer ingênuas, como os poemas escritos
sob a forma de cartas para mandar recados a políticos ou a
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amigos. Nessa perspectiva, este estudo limita-se a discutir duas
cartas escritas por Câmara Cascudo para dois escritores (Lêdo
Ivo e Carlos Drummond de Andrade), nas quais expõe o seu
desejo de que aqueles poetas conhecessem um seu conterrâneo,
um poeta das “letras populares”, Renato Caldas. Associado a
isso, exploram-se três poemas desse poeta: “Carta rimada”,
“Carta matuta ao exmº Sr. Ministro da Agricultura, Dr. Cirne
Lima” e “Um briête”, todos publicados na 6ª edição do livro
Fulô do mato (1984). Nesses poemas, há a presença de aspectos
regionalistas, como a condição de pobreza e dependência do
povo nordestino, da religiosidade, de elementos da cultura
popular e da modernização da sociedade nordestina.
O estudo, portanto, encontra-se dividido em três itens,
a saber: no primeiro, apresentam-se aspectos da biografia do
poeta Renato Caldas; no segundo, as cartas escritas por Câmara
Cascudo e, por fim, uma análise dos três poemas.

1 Renato Caldas: “um poeta de letras populares”
Açu, terra dos poetas
Dos carnaubais que reluz
Onde a “Fulô” de Renato
Transborda, brilha e seduz.
(Francisco de Assis Medeiros)

Renato Caldas (1902-1991), poeta açuense, projetou-se no
cenário da literatura norte-rio-grandense ao publicar a obra Fulô
do mato, em 1939. Vivendo em uma época em que o escritor não
sobrevivia da literatura, o homem Renato Caldas desempenhou
algumas funções pelo país afora: trabalhou como tipógrafo,
motorista e mensageiro dos correios e telégrafos na terra natal.
No Rio de Janeiro, continuou como tipógrafo e caixeiro viajante.
Retornando às origens, colaborou em diversos jornais, como:
Libertador, Jornal do Commercio, A Mutuca, Tribuna e Paládio.
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O poeta itinerante viajava não só para galgar uma profissão mais promissora, mas também para divulgar sua poesia.
No começo, os estados escolhidos eram o Rio de Janeiro e São
Paulo, e neste, mais precisamente a cidade de Santos. Em meados
de 1928, retorna à “terra dos poetas” e volta a colaborar nos
espaços jornalísticos de O Beija-flor e O Gato, ambos da cidade
de Açu, publicando textos de gêneros variados. Um ser humano
inquieto, não suportava passar muito tempo na terra natal, sem
ver de fato as inovações da modernidade que já aconteciam no
eixo Rio/São Paulo. Por ter essa personalidade, resolveu viajar
pelas cidades interioranas dos estados da Paraíba, Pernambuco,
Sergipe, Alagoas e Bahia sempre acompanhado de suas poesias
e de sua viola. Sabe-se que alcançou êxito nessa excursão, fez
bons contatos e passou a divulgar cada vez mais a sua literatura.
Embora com vasta publicação esparsa, o poeta só ganhou
reconhecimento dos leitores de sua região e do estado do Rio
Grande do Norte a partir da publicação de Fulô do mato. É importante mencionar que essa obra encontra-se hoje na oitava edição
e foi bem recomendada por Câmara Cascudo em cartas enviadas
aos poetas Lêdo Ivo e Carlos Drummond de Andrade. O poeta
açuense também recebeu uma ótima avaliação de sua obra
do então poeta Catulo Cearense em carta enviada pelo amigo
comum Junquilho Lourival. Renato Caldas tinha ainda três
obras a publicar: Posta restante, Mesa de bar e Sertão vadio. Mas,
em uma de suas viagens, esqueceu a maleta com os originais
das obras em um trem e não pôde jamais reavê-los.
Sabe-se que, como cidadão açuense, Renato Caldas sempre se orgulhou pelo fato de sua cidade natal ser reconhecida
em todo o estado do Rio Grande do Norte como a “Terra dos
poetas”. E aí, enquanto leitores, podemos questionar: por que
a cidade do Açu e não outra qualquer de nosso estado recebeu
carinhosamente esse título? Para tal questionamento, temos
uma explicação: no ano de 1922, o também poeta açuense
Ezequiel Wanderley fez uma seleção de poesias dos principais

15

Arquivos de correspondências

poetas potiguares na década de 1920 e o estudo resultou na
publicação do livro Poetas do Rio Grande do Norte. Para tanto,
dos 108 poetas citados na obra, 29 eram da cidade de Açu. O
título então, “Açu, cidade dos poetas”, advém da publicação da
antologia organizada por Ezequiel Wanderley e da expressiva
autoria de escritores açuenses. Reforçando este primeiro fato,
Romulo Wanderley, que organizou e publicou, em 1965, Panorama
da poesia norte-rio-grandense, engloba a pesquisa de Ezequiel e
acrescenta os novos de então. Além desse livro, o autor também
publicou, no mesmo ano, Canção da terra dos carnaubais, cujo
título é bastante indicativo do produto econômico de maior
visibilidade da região, a carnaúba, e no qual assinala:
Estudando-se a literatura potiguar, conclui-se que nenhuma
outra cidade, com exceção de Natal, tem sido berço de tantos
poetas, seresteiros e boêmios. Eles nascem com a vocação irresistível dos menestréis. Versejam com a inteligência que Deus
lhes dá, às vezes sem instrução e sem cultura (WANDERLEY,
1965b, p. 29).

Nota-se, com isso, que a atividade de produzir versos
não estava ligada, necessariamente, à erudição, mas à grande
presença dos versejadores natos, aqueles que criam sem ter passado pelos bancos escolares e têm a memória como repositório.
Ao registrar a imagem, a vida, os dramas e traumas, a alegria
e os anseios dos seus conterrâneos do Vale do Açu, o poeta
em estudo ultrapassa as barreiras regionais, não apenas por
denunciar a grave e difícil vida do sertanejo, mas também por
ter tido parte de sua produção poética traduzida para o inglês
em 1991, pelo então professor Gerald Stanley.1 Por outro lado,
faz parte daquele universo de autores a quem Câmara Cascudo
irá se referir como “poeta de letras populares”. Passemos a
esse olhar.
1

O poeta Renato Caldas teve alguns poemas traduzidos para a língua
inglesa pelo professor Gerald Stanley, da Universidade da Flórida.
Os textos foram publicados na Revista cultural Internacional Poetry
Review, em 1991. Dentre as poesias traduzidas, citamos: “Arvorada
matuta”, “Juramento”, “Minha casinha” e “Fulô do mato”.
16
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2 Cartas de Cascudo: uma ponte
para transportar Renato Caldas
Em 18 de agosto de 1945, o escritor Câmara Cascudo
recomenda a poesia de Renato Caldas aos poetas Lêdo Ivo e
Carlos Drummond de Andrade, por meio de cartas. Escritas no
mesmo dia, o folclorista expõe nelas uma descrição pontual,
simples e objetiva sobre a poesia regional do autor de Fulô do
mato. Por outro lado, o poeta açuense, na sexta edição no seu
livro, antes de transcrevê-las, coloca como título “Cartas que
estão guardadas na posta restante do meu coração”. Com isso,
pode-se perceber o lugar especial e o significado que tiveram
essas missivas de Cascudo endereçadas aos renomados poetas
da literatura nacional, no coração e na vida literária de Renato
Caldas. Comecemos por ler a carta endereçada a Lêdo Ivo:
Natal, 18-VIII-1945
Poeta Lêdo Ivo
Poeta por poeta seja tratado e assim, com um abraço, tenho
toda alegria em mostrar a você o meu velho camarada e amigo
secular Renato Caldas, poeta de letras populares, cheio de
verve e de obstinação mental, vivo como um pé de vento.
Renato vai publicar o livro dele em segunda polarização e
eu peço para ele sua amizade natural, nos vários planos de
coração e de espírito. Será uma relação que você não esquecerá porque o Renato é miolo de aroeira, não esquecendo
ponta de prego que o riscou nem cheiro de flor roçando
nas folhas. Mande-me suas notícias. Tenho lido os poemas,
clareira no meio dessa poeirada política indispensável. Como
vai o diretor? Lembre-se respeitosamente. Abrace aí o Renato
e disponha do seu velho e certo adm. e amº.
LUÍS DA CÂMARA CASCUDO

Esta carta escrita por Cascudo para um poeta importante,
de origem nordestina, com um nome consolidado nacionalmente, teve o objetivo de divulgar a poesia de um “poeta de
letras populares”, Renato Caldas. Tal gesto deixaria qualquer
escritor em início de carreira literária feliz, satisfeito de ver sua
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produção lida e analisada por um olhar crítico de quem entende
de poesia. Cascudo usa a expressão “miolo de aroeira” para
definir o poeta. Metáfora um tanto forte, uma vez que a aroeira
é árvore resistente e usada para fazer produtos para durar e não
serem carcomidos pela ação do tempo. Além disso, o autor da
carta sinaliza que o poeta não esquece “ponta de prego que o
riscou”, talvez por ser dotado de uma memória capaz de lembrar
sempre qualquer coisa que lhe façam, mas igualmente capaz
de captar o “cheiro de flor roçando nas folhas”, demonstrando
a sensibilidade para as coisas simples e imperceptíveis para a
maioria das pessoas, destacando desse modo o seu ser de poeta.
A carta breve e objetiva de Cascudo escrita a Lêdo Ivo para
apresentar e, consequentemente, divulgar a poesia do poeta
popular Renato Caldas não lhe diminui em nada o valor, pois
o zelo com que foi escrita é expresso nas palavras calculadas
que definem a qualidade da poesia por meio da adjetivação do
poeta. Igual tom usará Cascudo ao escrever outra carta, dessa
vez para Carlos Drummond de Andrade, a quem o autor de
Literatura oral no Brasil trata por amigo. Segue a transcrição:
Natal, 18-VIII-1945
Rua da Conceição, 565
Amigo Carlos Drummond de Andrade
Peço licença para apresentar ao meu velho Renato Caldas,
poeta, um dos mais conhecidos e amados desse nordeste,
fixador de espírito popular, fornecedor anônimo de imagens
que se tornam folclóricas.
Renato vai publicar o livro dele, a segunda edição, segunda
encarnação, mais gorda, ágil e sacudida. Desejava merecer
sua atenção para esse meu camarada de tantos anos e sonhos.
É um modelo da força espontânea e clara dessa região que
você devia conhecer de perto, com os olhos, pelador e pé,
sabendo-a, como sabe, pela sensibilidade.
Mande-me notícias. Antecipo os agradecimentos e aqui estou,
na forma do costume, longe dos olhos e perto do coração.
Muito cordialmente, o velho adm. e amº.
LUÍS DA CÂMARA CASCUDO
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Nessa carta, Câmara Cascudo recomenda Fulô do mato
ao poeta mineiro com o objetivo de apresentar a poesia de
Renato Caldas ao escritor nato, entendedor da boa literatura.
Em texto curto, característico da época, o folclorista deixa
claro um anseio na missiva: “desejava merecer sua atenção para
esse meu camarada de tantos anos e sonhos. É um modelo da
força espontânea e clara dessa região que você devia conhecer
de perto [...]”. Tal atitude do mestre Cascudo, de apresentar a
poesia de um autor não conhecido a escritores renomados no
contexto literário brasileiro, se repetiu com outros escritores
potiguares que tiveram suas obras recomendadas pelo autor
de Alma Patrícia (1921). Nesse sentido, a função de Cascudo se
reveste de uma importância singular, pois sendo um intelectual
respeitado, torna-se uma ponte capaz de veicular as informações
entre o Nordeste e as demais regiões, por meio do contato
com figuras proeminentes do universo cultural brasileiro.
A função do intelectual se destaca então pela solidariedade
entre os seus, cujo interesse maior parece ser o de divulgar as
produções culturais da região, fazê-las conhecidas, tarefa que
Cascudo iniciara nos anos 1920, em sua correspondência com
o escritor Mário de Andrade, em que revelou o poeta potiguar
Jorge Fernandes.

3 Nordeste: seca, “revolução” e vaqueiros
Nesta parte do estudo, passemos à análise dos textos “Carta rimada”, “Carta matuta ao exmº Sr. Ministro da
Agricultura, Dr. Cirne Lima” e “Um briête”, todos publicados
na sexta edição do livro Fulô do mato (1984).
O poema “Carta rimada”, não fosse pelo título, não nos
lembraria uma carta, pois não segue a “forma composicional”
do gênero. Supomos que o destinatário do poema-carta seja o
“cumpadre Zé Raiz”, pois é ele o interlocutor do eu lírico.
No aspecto formal, o poema é composto por doze estrofes, apresentando predominantemente o esquema de rimas

19

Arquivos de correspondências

AABCCB, da primeira à sexta estrofe. Tal esquema também se
repete na oitava e nona partes. Das quatro estrofes que não
seguem o esquema citado, o poeta optou por quebrar um pouco
o ritmo do poema ao passar, paulatinamente, na sétima estrofe,
ao esquema AABCB. Por conseguinte, retoma um ritmo mais
diversificado ao apresentar ao leitor uma única estrofe composta
por doze versos com o esquema AABCCBDDBEEB. “Carta rimada”
é finalizada com um esquema de rimas AABCCBDDB em que o
autor distribuiu harmonicamente a fala do eu lírico creditando
todo o progresso da cidade “Chegando/ das mão da Revolução”.
O eu lírico do poema reflete a imagem do homem rural
que guarda na memória e expressa através de uma carta rimada
as dificuldades do cotidiano pelas quais passam os nordestinos,
mais precisamente, o homem do sertão, aquele ser “[...] desprezado.../ somente sendo alembrado/ quando havia inleição”. As
promessas não cumpridas dos políticos perante a população
carente não foram um triste momento social vivido apenas pelos
cidadãos do século passado, no período em que Renato Caldas
escreveu sua obra, pois os “Cumpadres Zé Raiz” continuam a
sofrer com o descaso das autoridades, pois o problema secular da
seca no sertão nordestino persiste até os dias atuais. Traduzindo
em versos o sentimento de desamparo dos seus conterrâneos,
o eu lírico coloca o leitor diante da situação incômoda em que
se encontrava a população, como podemos ver na segunda e
terceira estrofes:
– Ninguém sofria aperreio,
Tinha jipe pra passeio...
Era aquela adulação!
Porém, logo noutro dia
Se o inleitô aparecia
tava fechado o portão.
O emprego prometido?
O chefe tinha esquecido
adespois da votação.
Pois tudo quanto ele dixe
Num passava da imundice
De fazê imbromação.
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Nas memórias do eu lírico, podemos perceber o quanto o
homem nordestino desejava algo de concreto para amenizar o
sofrimento trazido pelas constantes secas sofridas pela região
Nordeste do nosso país. Vivendo da agricultura, o sertanejo
estava sempre a alimentar uma esperança de solução dos problemas com os quais se deparava. Já para o poeta:
A Revolução abriu
as grandes asas, subiu,
e oiô de riba — Nação.
Norte, Sú, Leste e Oeste.
Quando chegô no nordeste,
viu a nossa precisão.
Nordeste desamparado!
Pôvo pobe, abandonado,
Sem arrimo e sem proteção!
E o Marechá incontinenti
Sarvá a situação.

Confiando nos feitos da Revolução2 para resolver os problemas dos nordestinos, o eu lírico comprova que o progresso
chegou à cidade ao mencionar os elementos da modernidade
como “água na cidade”, “luz boa de verdade” e “letrificação”. No
entanto, percebemos uma ingenuidade na forma como enxerga
as figuras políticas tradicionais, delegando-lhes o poder de

2

Os poemas aqui apresentados não fazem parte da 1ª edição do livro
Fulô do mato, de 1939. Ao que parece, o poeta foi incorporando novos
poemas às edições seguintes. Nesse sentido, ao que tudo indica, esse
poema fala da “revolução” de 1964.
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transformação, como nesses versos: “Dotô Dizui Rosado3,/
prometeu e está provado/ o progresso no Sertão”.
Há, nas palavras do eu lírico, um sujeito consciente de
que o espaço sertão não é mais o mesmo, pois até o “Marechá
Presidente” vai conhecer aquele lugar sofrido, mas cheio de
elementos reveladores de uma vida singela, saudável e alegre
para o homem do campo. A partir de uma linguagem tipicamente
oral, vimos um convite feito à autoridade máxima da nação para
praticar ações simples, mas bastante significativas na vida do
homem nordestino em sua terra natal, como essas expressas
na décima estrofe:
[...]
Vem conhecê o sertão!
Comê uma carne assada,
Deitá numa rêde lavada,
E um cobertô de chitão,
Oiá o Só, no horizonte,
Bebê a água na fonte,
Das cacimbas do sertão!
Pegá na mão do vaquero,
Sentí Cuma é brasilero
O nosso aperto de mão!

O poema “Carta rimada” representa, estruturalmente, na
maior parte de sua composição, a linguagem oral do nordestino
pobre. Logo, há um ajustamento entre linguagem e temas, ambos
intrinsecamente representados. No ritmo de introduzir ao
“Marechá Presidente” a boa receptividade do povo nordestino,
3

Jerônimo Dix-Huit Rosado Maia foi tenente-coronel e chefe de saúde
da Polícia Militar do Rio Grande do Norte. Ingressou na política em
1945, como deputado estadual; exerceu dois mandatos de deputado
federal, em 1950 e 1954. Eleito senador em 1958, exerceu o mandato
de 1959 a 1966. Ainda na década de 60, Dix-Huit foi nomeado pelo
presidente Costa e Silva para ocupar a presidência do INDA – Instituto
Nacional de Desenvolvimento Agrário – período em que implantou
a ESAM – Escola Superior de Agronomia de Mossoró. Foi prefeito de
Mossoró em três mandatos que se iniciaram respectivamente em:
1972, 1982 e 1992.
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o poeta ameniza os possíveis problemas sofridos por esse povo.
O verdadeiro problema se dilui em “apertos de mão” e obras
de melhorias de vida cujo alcance é, salvo exceções, limitado.
O poeta refere-se em seu poema à “Revolução”. No entanto,
em uma compreensão mais crítica da história, sabe-se que se
tratou de um golpe militar, que destituiu, em 1964, o governo de
João Goulart, cujo apoio se dava nas camadas mais à esquerda
da sociedade e propunha as “reformas de base”, a começar pela
reforma agrária.
A carta-poema pode ser vista como elemento de interlocução entre o representante da sociedade sertaneja e o poder
político, veiculando o desejo do homem simples e utilizando-se
da linguagem poética para isso, considerando-se que ela possa
ter algum alcance. Escrito em linguagem que imita a fala popular, ele segue uma linhagem de denúncia social, muito comum
nesse gênero poético. Há, todavia, contradições no discurso
lírico, uma vez que tais denúncias são expressas por vias já
conhecidas, por que não dizer repetitivas, de uma condição de
dependência das classes pobres do Nordeste. Por outro lado,
o tom eufórico em relação às inovações trazidas pelo governo
militar revela certa ingenuidade ou conservadorismo do sujeito
lírico, que adere à “revolução”. No entanto, como é própria da
linguagem, ela também permite que se perceba o lado “azedo”
da “revolução”, como se pode ler nessa estrofe:
Mais, meu cumpadre, o Exerço,
Preparô um retrocesso:
E fez a revolução
A coisa ficô azeda,
O “Verde” achô a verêda
Da loca da corrução.

O poema segue relatando sobre a fuga dos adversários da
revolução, da cassação dos direitos políticos para, em seguida,
retomar melhorias obtidas para a população, conforme já
expresso acima, como as conquistas do processo modernizador.
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Tal modernização é conservadora, pois não altera as problemáticas estruturais da sociedade, modificando a realidade
somente de forma muito tímida. O próprio poema pode ser
tomado como exemplo, uma vez que reitera o problema da seca,
suas consequências nefastas para o homem do campo e a sua
manutenção secular. O texto como um todo exalta as vantagens
advindas do olhar da “revolução” para o Nordeste, reiterando,
inclusive, a figura do imperador Pedro II, evidenciando assim
a visão do poeta e o velho posicionamento de parte da classe
intelectual, e também política, de um Nordeste subjugado às
dificuldades próprias do clima e, por conseguinte, de uma região
que necessita de uma espécie de salvador, como se pode ler:
Nordeste desamparado!
Povo pôbe, abandonado, [...]
E o Marechá incontinenti
Sarvá a situação.

O texto revela ainda um aspecto importante da cultura
do nordestino: a devoção a algum santo padroeiro da região
e, em muitos casos, o santo propício para cada momento de
dificuldade vivida. Assim, mais que um tema a ser tratado no
poema de Renato Caldas, “esse fixador de espírito popular”, como
bem afirmou Câmara Cascudo, tal assunto, mesmo tendo sido
pouco mencionado, acabou arrematando a carta-poema, a carta
rimada, a carta denúncia, evocando, metaforicamente, na figura
do “Cumpadre Zé Raiz” para pedir a Santa Luzia, protetora dos
olhos, o discernimento de ver, sentir e compreender o progresso
chegando no espaço do sertão a partir da “Revolução”:
[...]
E peça a Santa Luzia
Pra clariá nesse dia
a nossa compreensão,
vendo, sentindo e pegando
em tudo que tá chegando
das mão da Revolução.
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Sendo assim, a perspectiva religiosa parece contribuir,
neste caso, para reforçar uma conclusão que inclui a fé nas
promessas da “Revolução”.
Em “Carta matuta ao exmº Sr. Ministro da Agricultura,
Dr. Cirne Lima”, o poeta retoma a problemática vivida pelo
nordestino em época de seca, bem como os vivas à “revolução”.
Tal missiva mostra como bem “antenado” politicamente se
encontrava o escritor açuense ao elaborar a carta-poema, pois
de fato a visita aconteceu no estado do Rio Grande do Norte,
em 04 de abril de 1970 e, na ocasião, o gaúcho Luís Fernando
Cirne Lima era o Ministro da Agricultura. De um fato político,
portanto, deu-se a inspiração do autor para a composição poética
da “carta matuta”.
O relato dos acontecimentos é feito por um cidadão que
expõe sua região, os problemas e anseios de seu povo. Mas
também, enquanto lida com as dificuldades de sua terra, o eu
lírico mostra-se conhecedor da literatura canônica ao fazer
alusão a uma frase bastante conhecida do público leitor e pensada inicialmente pelo escritor Euclides da Cunha, quando
afirmou em Os sertões que “O sertanejo é, antes de tudo, um
forte”. Considerando, pois, a posteridade de Fulô do mato, essa
inferência que o poeta açuense fez à obra do sociólogo revelanos a preocupação constante e cuidadosa com a sua gente,
observando principalmente o estilo de vida, a economia e as
condições rudimentares do homem do campo, como podemos
observar nos versos (10º ao 18º):
O Matuto do Nordeste
Só tem a roupa que veste,
Uma inxáda véia e um facão.
Sinhô Ministro, a hora é triste!
O dinheiro num existe
E o banco num qué sortá:
Como pode a criatura
Trabaiá na agricultura,
Sem semente pra prantá?
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Não podemos desconsiderar que, guardadas as devidas
proporções, o relato das condições econômicas e as dificuldades
enfrentadas pelo sertanejo deixam a carta-poema de Renato
Caldas bem próxima das preocupações sentidas e registradas
pelo autor de Os sertões, diante dos dramas e acontecimentos
vividos e conhecidos por quem habita uma terra castigada
pela seca. Tal obra, segundo Antonio Candido, apresenta uma
importância histórica no contexto nacional, pois pertence ao
mesmo tempo à prosa artística e à prosa científica. Em Literatura
e sociedade (2000, p. 160), o crítico sintetiza:
Livro posto entre a literatura e a Sociologia naturalista. Os
sertões assinalam um fim e um começo: o fim do imperialismo literário, o começo da análise científica aplicada aos
aspectos mais importantes da sociedade brasileira (no caso,
as contradições contidas na diferença de cultura entre as
regiões litorâneas e o interior).

A partir da crítica de Antonio Candido, podemos ter a compreensão de que Euclides da Cunha cumpriu a função social como
escritor e sociólogo, uma vez que sua obra não apenas expõe os
problemas de uma dada região, mas, fundamentalmente, o autor os
analisa na própria obra. Na carta-poema de Renato Caldas, o leitor
percebe que o poeta reitera a missão dele enquanto interlocutor
de uma região, finalizando a poesia com a consciência de quem
cumpriu com a sua função social. Através da missiva, apresenta
à autoridade máxima responsável pelos problemas agrícolas,
o “Sinhô Ministro Cirne Lima”, e analisa alguns aspectos que
considera críticos para a sobrevivência dos sertanejos.
As duas cartas-poemas de Renato Caldas evidenciam
a problemática e as dificuldades na vida dos nordestinos em
tempo de seca no Nordeste brasileiro. Podem-se dizer poemas
regionalistas, considerando-se as marcas da linguagem e da
cultura nordestina, evidenciados pelo poeta e revelando a
sua perspectiva.
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A marca regional, que aparece na transcrição direta da
fala popular para a obra literária, serve de suporte para uma
releitura de um assunto que não se apresenta como algo inédito
aos olhos do leitor. Desse modo, as cartas-poemas do escritor
açuense reiteram os antigos problemas do sertão e que não
foram resolvidos, a despeito de todo o investimento dos governos
militares, a exemplo da criação da SUDENE (Superintendência
de Desenvolvimento do Nordeste).
O poeta é, ele próprio, um retrato ingênuo e cheio de
fé do homem nordestino, uma vez que seus poemas creditam
a solução dos problemas a certas decisões parciais, que não
eliminam problemáticas de ordem estrutural e política.
Adentrando na leitura de “Um briête”, vemos novamente
um canto ao sertão nordestino. No entanto, esse canto não
registra apenas o duro cotidiano vivido pelo homem do campo.
O poeta açuense distribui harmonicamente os versos em sete
estrofes com um esquema de rimas regular AABCCB que se repete
em todas as partes, dando ritmo e sonoridade à fala do eu lírico.
Nas duas primeiras estrofes, o poeta nos apresenta um
texto metalinguístico ao falar sobre o modo de criar literariamente a poesia. Ressaltando que o “Cumpade Jóca Mulato” é um
poeta porque compreende e conhece o sertão, Renato Caldas traz
um tema importante retratado no “Briête”, que é a figura popular e tão intrínseca à cultura sertaneja: o aboiador, ou melhor, “o
aboiadô de môrão”, como se refere o poeta. Certamente aquele
vaqueiro que fica à porteira do curral, chamando o gado. Para
ele, o seu cumpadre é um poeta de fato, pois consegue tocar-lhe
o coração ao assanhar “o formigueiro/ da minha recordação...”.
Nesse sentido, a lírica se revela como “o retorno ao coração”, para falar com Staiger (1972), para quem a aproximação
entre sujeito e objeto se dá de modo tal que simboliza uma
negação à coisificação. Fica evidente, no poema de Renato, o
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quanto a emoção o move em direção a este elemento que compõe
a cultura do nordestino e, nessa direção, contempla a identidade:
Cumpade Jóca Mulato,
És um poeta de fato!
Qui véve e sente o Sertão!
As suas rimas bonitas,
parece qui foram escritas
com a tinta do coração.
[...]
– Vancê matô o Vaqueiro!
Assanhô o formigueiro
Da minha recordação...
Alembrei Luiz do Bréjo,
Esse vaqueiro badéjo
Aboiadô de môrão.

Ao se lembrar de um vaqueiro da região, o poeta se identifica e se aproxima mais de sua gente porque recorda lembranças
agradáveis da vida simples e significativa do sertão. Essa viagem
às lembranças do passado o faz pensar em uma dimensão tal que,
ao observar os cuidados do amigo vaqueiro com uma rês que
em dado momento estava faltando para completar o rebanho,
ele, carinhosamente, se inclui no curral. A afetiva observação
do poeta fica expressa na quarta e quinta estrofes:
Quando Luiz aboiava:
Trazia a rês qui fartava
Pra porteira do currá!
Parecia arucubaca!
Té eu, qui nunca fui vaca
ia pará no locá.
Quando dava aquele abôio,
Punha a tristeza de môio
na sargadeira da dô ...
Aquêle grito comprido,
Tinha fungado, gemido...
Tinha muxôxos de amô.
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A melancolia se revela na saudade que o poeta viveu e
compartilhou com seus conterrâneos ao admirar uma vida cheia
de beleza e satisfação. Para o poeta, o amigo e também poeta
Jóca Mulato apresentou-lhe uma fotografia do espaço social a
que pertence. Ele admira, analisa, enaltece e reivindica, como
nas cartas-poemas já analisadas anteriormente, melhorias de
vida para esse espaço. O sentimento de melancolia toma conta
do poeta e continua a dar motivos de lembrar-se do passado que
em suas memórias se faz presente. A expressão da melancolia
surge em forma de um grito e inicia a sexta estrofe:
Nele existia a beleza!
Um grito da Natureza,
de angústia e satisfação
Era a voz pura da raça
Compondo aquela argamassa
De amô, tristeza e afrição.

Ao finalizar o seu “briête”, o poeta enfatiza a capacidade
com que o amigo registrou o seu sertão e o convida a partilhar os
laços de uma amizade fraterna, deixando desde já a sua estima
e admiração pela sensibilidade com que trabalha os versos
na sua produção poética. Em “Um briête”, Renato Caldas nos
aponta o outro lado da vida simples do sertanejo, cuja beleza
vai além das imagens de pobreza e sofrimento com as quais a
região tem sido historicamente identificada.
Por fim, vimos que nesse poema há um canto à vida e
à arte, apresentado numa linguagem simples que traduz o
cotidiano e aspectos da cultura de um povo. O “Luiz aboiador”
de Renato Caldas é mais um ser das histórias dos vaqueiros
aboiadores já tão cantadas e contadas pelos grandes mestres da
nossa literatura. Acreditamos que o “poeta de letras populares”
foi leitor de “O aboiador” e Vaqueiros e cantadores, de autoria de
Câmara Cascudo, assim como dos romances O Quinze e Vidas
secas, dentre outros textos e obras que tratam a questão do
vaqueiro sertanejo.
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Registrando a imagem, a vida, os dramas e traumas, a
alegria e os anseios dos seus conterrâneos do Vale do Açu, o
escritor ultrapassou de algum modo as barreiras regionais,
sobretudo por denunciar a grave e difícil vida do sertanejo.
Resta-nos, por fim, acreditar e deixar um convite aos leitores
para visitarem a obra de Renato Caldas.
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O corpo nordestino de
Mário de Andrade
Carlos Eduardo Galvão Braga

Introdução
Entre 15 de dezembro de 1928 e 27 de janeiro do ano seguinte,
Mário de Andrade esteve no Rio Grande do Norte, a maior
parte do tempo em Natal, onde foi hóspede de Luís da Câmara
Cascudo. Lendo a correspondência cruzada em que se enuncia
a relação de amizade que ele manteve com o autor de Canto
de muro durante vinte anos, de um agosto (de 1924) a outro
agosto (de 1944), pode-se avaliar o significado, para ele, da sua
viagem ao Nordeste. De um modo geral, essa viagem mobiliza,
da parte do autor de Macunaíma, uma atenção apaixonada que
não arrefece. Seja em estado de projeto, ainda objeto de um
puro desejo, seja depois de realizada, quando se torna, no plano
da sua vida pessoal, uma “tradição memorável”, ela satisfaz
integralmente as exigências de “um coração violentamente
multifário e amante”.1 Por sua vez, algumas dezenas de páginas
de O turista aprendiz (ANDRADE, 1983, p. 228-307), reunião das
crônicas em que Mário de Andrade relata suas viagens etnográficas pelo Brasil, dão ampla – e amorosa – notícia da sua
temporada nordestina, durante a qual ele também conheceu
a Paraíba e Pernambuco.
1

Como escreve Mário de Andrade a Câmara Cascudo, em carta de 10
de maio de 1934 (MORAES, 2010, p. 255).
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O que nos interessa de modo particular, nessas cartas e
crônicas, são os registros relativos à experiência perceptiva do
turista aprendiz no Rio Grande do Norte e, mais precisamente,
em Natal. Essa experiência lhe permitiu consumar, num contato
direto com a natureza, os indivíduos e a cultura da região, o
amor que sentia, à distância e desde muito tempo, pelo Nordeste.
Em outras palavras, queremos, nesta primeira – e breve –
exploração de um tema tão complexo, acompanhar e compreender, em alguns de seus momentos cruciais, o processo ao longo
do qual se configura o que chamamos de “corpo nordestino”
de Mário de Andrade: o corpo do “correspondente contumaz”,
a que se acrescenta, por algumas semanas, o do turista aprendiz, oscilando, ambos, entre a dissidência e a consonância.
Deliberadamente “aprendiz”, o viajante adere “cegamente” às
evidências – à cor, à linha, ao volume, às modulações da fala e
do canto, ao timbre, ao sabor – de certa realidade sensível, a do
Nordeste que ele percorreu entre dezembro de 1928 e fevereiro
de 1929, e alcança, mediante essa adesão, a forma a um só tempo
expressiva e comunicante que seu desejo de expansão exigia
que ele assumisse àquela altura da sua existência.

O corpo
O corpo cuja presença ativa procuraremos rastrear nas
cartas de Mário de Andrade e de Luís da Câmara Cascudo, bem
como nas crônicas de O turista aprendiz, é o corpo fenomenal,
o corpo biface definido pela fenomenologia. Não o corpo real,
constituído, mas o “corpo virtual”, constituinte, aquele em
que germina certo projeto de mundo, circunstância que confere ao sujeito corporal sua humanidade; “não uma massa de
sensações efetivas, mas o corpo que é preciso ter para perceber
um determinado espetáculo” (MERLEAU-PONTY, 2005, p. 299);
não o corpo visível de Mário de Andrade, extinto em 25 de
fevereiro de 1945, junto com o derradeiro espetáculo de que ele
participou, mas o que conferiu sentido a esse espetáculo: seu
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corpo vidente. Pois é com este último que o leitor, ele também
corpo vidente, pode, empaticamente, se identificar e se entender.
Na Fenomenologia da percepção, Merleau-Ponty (2005) caracteriza o corpo como “um poder de expressão natural” (p. 221)
ou como “uma certa montagem em relação ao mundo” (p. 357).
Trata-se aí, explica Pascal Dupond (2010, p. 12), não do “‘corpo
objetivo’, que tem o modo de ser de uma ‘coisa’”, mas do corpo
fenomenal ou corpo próprio,
[...] que a um só tempo é “eu” e “meu”, no qual me apreendo
como exterioridade de uma interioridade ou interioridade
de uma exterioridade, que aparece para si próprio fazendo
aparecer o mundo.
[...] O corpo fenomenal é, assim, um “corpo-sujeito”, no sentido
de um sujeito natural ou de um eu natural, provido de uma
“estrutura metafísica”, mediante a qual ele é qualificável
como poder de expressão, espírito, produtividade criadora
de sentido e de história (DUPOND, 2010, p. 12-13).

O corpo-sujeito, esclarece Patočka (2002, p. 95), é o corpo
na primeira pessoa, aquele “que sente, que ‘pode’ e que realiza
ativamente suas possibilidades”; Vaz (2004, p. 159) observa,
por sua vez, que é “pelo corpo [que] o homem está presente
no mundo”, ao mesmo tempo como totalidade físico-orgânica
e como totalidade intencional. No primeiro caso, ele está no
mundo em situação fundamentalmente passiva; no segundo,
em situação fundamentalmente ativa. Esta segunda dimensão
do corpo é a que vamos privilegiar neste artigo; é a ela que
Merleau-Ponty (2005, p. 156) faz alusão quando escreve que
“existem, para o corpo, diversas maneiras de ser corpo, assim
como, para a consciência, diversas maneiras de ser consciência”.
Esse corpo naturalmente plástico, volúvel, é o do sujeito perceptivo, corpo devorante, insaciável, dependente e indissociável
da sua experiência.
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A carta de afeição
A carta de afeição, ou carta íntima, de que as correspondências de Mário de Andrade e Luís da Câmara Cascudo
constituem belos exemplos, é aquela em que, ao invés de praticar,
em relação à sua própria pessoa, um apagamento normativo,
como acontece, por exemplo, na carta comercial, o missivista
constrói para o outro, seu correspondente, de um modo mais ou
menos sincero, certa imagem de si, tendendo, com o tempo e
a confiança mútua que cresce entre eles, a se mostrar praticamente sem disfarces.
A carta de afeição – de amor, de estima ou de amizade – é,
por excelência, o lugar do corpo-sujeito. Ou talvez possamos
considerá-la, o que parece mais acertado, uma emanação desse
corpo. Mínimo ou nulo nessa modalidade da produção epistolar,
o grau de apagamento do corpo do missivista é diretamente
proporcional à formalidade da carta. O fato é que em nenhuma
outra espécie do gênero epistolar o corpo do missivista desempenha papel tão decisivo. A carta desprovida de verdadeiro afeto
que é, por exemplo, a carta administrativa, veda ao corpo do
missivista, diferentemente do que acontece na carta de afeição,
qualquer expressão suscetível de manifestar o caráter excessivo
da sua presença. Nela, a fórmula, restritiva, prevalece sobre a
forma e a inviabiliza.
Sob diversos aspectos, a carta é, de fato, uma questão de
corpo. A começar por aquilo a que chamamos, não sem razão, mas
sem a consciência clara do que estamos nomeando, o corpo da
carta – expressão que aplicamos, aliás, de um modo geral, a todo
e qualquer texto. A carta de amizade é diretamente concebida e
modelada pelo corpo intencional do seu enunciador: assim como
o corpo, para Merleau-Ponty, é uma modulação do mundo, a
carta de afeição pode ser vista como uma modulação do corpo.
No espaço circunscrito pela reciprocidade da correspondência, o corpo missivo do epistológrafo torna-se para o
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destinatário, com o prosseguimento do intercâmbio, corpo
remissivo: um dia, o que eu serei na memória afetiva do outro,
leitor exclusivo das cartas que eu lhe enviei, vai remeter ao que
eu sou agora, enquanto me escrevo para ser lido por ele. É com
essa matéria residual, volátil e volúvel, que meu correspondente
constrói (e se constrói) minha identidade.
A carta de afeição, ou carta íntima, só se torna plenamente
legível quando se considera, nos processos da sua produção e da
sua recepção, o papel desempenhado pelo corpo. Não o corpo
físico, o corpo constituído que pode vir representado nas linhas
da carta, mas o corpo fenomenal, o corpo próprio da fenomenologia, “exterioridade de uma interioridade”. A escrita da carta
atende a uma necessidade irreprimível do “sujeito corporal” que
é o epistológrafo, igual, sob esse aspecto, à humanidade inteira.
Da possibilidade de satisfazê-la depende o exercício efetivo
da sua liberdade. Esta é “essencialmente corporal; enquanto
corporal, ela está essencialmente submetida à necessidade;
enquanto submetida à necessidade, ela é essencialmente finita
e mortal” (PATOČKA, 2002, p. 93).

O corpo dissidente
A propósito do significado da correspondência, e,
no caso particular que nos interessa, das correspondências
de Mário de Andrade e Luís da Câmara Cascudo, deve-se
observar que, não se limitando a constituir
[...] uma memória cultural documentada, a produção epistolar
pode se caracterizar também como um registro de dimensão
não institucional, no contexto do espaço material, simbólico
e funcional construído e gerido pela intelectualidade que
historicamente se organiza em torno do poder (SÁ; ARAÚJO,
2012, p. 121).

A carta, unidade discursiva da correspondência, e especialmente a carta de afeição, manifesta em grau variável, na sua
escrita, uma recusa dos ditames da vida institucional, a que os
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missivistas têm, de resto, como toda a gente, de se adequar, para
se reconhecerem e serem reconhecidos na esfera da comunidade
a que pertencem. Esses ditames – que podem ocasionar, mais
amplamente, uma rejeição teimosa do instituído – constrangem
o indivíduo socialmente situado, entravando sua liberdade de
ação e regulando, de fora para dentro, seus movimentos: “É
sempre nos meus pulos o limite”, escreveu Drummond (1988,
p. 253) em “O enterrado vivo”.
A carta de afeição, constituindo-se, em princípio, como
expressão da singularidade do seu enunciador, à margem da
dimensão institucional da existência coletiva, é, muitas vezes,
o lugar (discursivo) onde o “pulo”, momentaneamente distraído de seu limite, pode ser enunciado. E, uma vez enunciado,
surpreende, revelando a si mesmo o próprio enunciador. Em
nenhum momento, porém, a carta se subtrai à dicotomia que
se estabeleceu, desde o século XVII, entre:
[...] o discurso social, que [ela] impõe como norma discreta,
mas imperativa, e a voz individual que procura abrir para
si um caminho original na aventura epistolar. Do Grande
Século ao século das Luzes e, a fortiori, no século romântico,
os epistológrafos, à escuta da sua própria voz, repudiam
progressivamente o exercício convencional da epistolografia
conversacional e mundana para inventarem regras do jogo
mais excitantes (DIAZ, 2002, p. 29).2

O “correspondente contumaz” que é Mário de Andrade
escreve, como Diderot no século XVIII, “contra uma socialidade dissonante, da qual ele quer se preservar no espaço
protegido da carta” (DIAZ, 2002, p. 30). As dissonâncias, no
entanto, penetram e ameaçam invadir, a todo instante, esse
espaço privativo que o missivista delimita enquanto escreve, e
franqueia de bom grado à intervenção do seu correspondente,
sob o signo do mutualismo que caracteriza a relação epistolar.
Há, portanto, na elaboração da trama discursiva que dá origem
à carta, discordância entre a voz individual e o desconcerto do
2

Tradução minha.
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mundo exterior, mas também confluência e harmonização de
vozes e de interesses; emissor e destinatário compartilham
não somente uma forma de divergência, mas também a atitude
defensiva que é comum a ambos.
É mediante a escrita de uma carta de afeição que os missivistas organizam e declaram um para o outro (mas também
para si mesmos) a distância que ambos precisam tomar em
relação a uma exterioridade adversa. Essa distância, constitutiva da carta e, ao mesmo tempo, do sujeito que a escreve,
atende, portanto, a uma necessidade imperiosa de cada um
dos correspondentes. E só pode haver, entre eles, verdadeira
comunidade de intenções e de atitude porque, validando o
discurso epistolar, existe “uma abertura que o sujeito oferece ao
outro sobre si mesmo. Essa abertura tem procedência e nome: a
amizade”, lembra Santiago (2006, p. 64), inspirado no trecho de
uma carta de Mário de Andrade a Manuel Bandeira que oferece
uma definição do amigo: “um homem junto do qual eu sou eu,
ser aberto que se abandona.”
Com a integralidade do seu “corpo volitivo, do corpo próprio
enquanto ‘órgão do querer’” (PATOČKA, 2002, p. 90), o missivista,
deliberadamente aberto, se abandona ao seu amigo, na escrita
imediata da carta, sem abrir mão do que ele é. A necessidade
de se abrir para o outro, comum aos dois, e que a reciprocidade
da escrita satisfaz, confirma um estado habitual do corpo3 e,
ao mesmo tempo, cria as condições para uma transcendência
propiciada, justamente, pelo investimento – e pela ocupação
– da carta como “espaço de dissidência” (DIAZ, 2002, p. 29). Os
missivistas, sintonizados um com o outro em função de um
3

“O corpo próprio”, explica Patočka (2002, p. 93), “é não apenas um centro
ativo, o ponto de partida de uma ação, mas também o objetivo de uma
dinâmica: ele tem fome e sede, deseja ar, luz, movimento... Assim, a
ação que emana do corpo próprio retorna a ele sob a forma de uma
satisfação; é na oposição insatisfação-satisfação que reside o princípio
da necessidade. O corpo encontra-se em estado de necessidade, não
de maneira contingente, mas essencialmente” (Tradução minha).
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objetivo comum, configuram, portanto, nesse espaço da carta,
um modo peculiar de separação frente a uma realidade social
que eles sentem como intolerável ou simplesmente adversa:
uma dissidência a dois.
Solidários na dissidência e cúmplices numa empreitada
comum – resistir – cujos termos são firmados, ajustados e
discutidos na temporalidade longa da correspondência, os dois
missivistas procuram, portanto, constituir, através da relação
epistolar que os aproxima, sem prejuízo das divergências que
pontuam essa relação e sob o signo da amizade, uma justa e
necessária contrapartida para as dissonâncias próprias do
mundo exterior, um espaço de consonância, recortado no
[...] território protegido do íntimo, em que uma palavra
verdadeira pode enfim advir. A carta é uma tela [um écran]
que isola os bastidores privados do proscênio público; mas
é também um escrínio [um écrin] que protege a palavra das
máculas de uma socialidade alienante (DIAZ, 2002, p. 30).4

Dessas dissonâncias contra as quais se insurgem, na intimidade da carta, os dois missivistas, dá exemplo vigoroso o
trecho de O turista aprendiz em que Mário de Andrade, retornando
a Natal, faz um balanço da viagem que o levou a percorrer de
automóvel, em janeiro de 1929, o interior do Rio Grande do Norte:
Mil cento e cinco quilômetros devorados. E uma indigestão
formidável de amarguras, de sensações desencontradas, de
perplexidades, de ódios. Um ódio surdo... Quase uma vontade de chorar... Uma admiração que me irrita. Um coração
penando, rapazes, um coração penando de amor doloroso. Não
estou fazendo literatura não. Eu tenho a coragem de confessar
que gosto de literatura. Tenho feito e continuarei fazendo
muita literatura. Aqui não. Repugna minha sinceridade de
homem fazer literatura diante desta monstruosidade de
grandezas que é a seca sertaneja do Nordeste. Que miséria e
quanta gente sofrendo... É melhor parar. Meu coração está
penando por demais... (ANDRADE, 1983, p. 301).

4

Tradução minha.
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Causa espanto a quem lê, oitenta e quatro anos depois de
escritas, nestas linhas de Mário de Andrade a persistência da
“monstruosidade de grandezas” diante da qual se torna inoportuna, supérflua ou irresponsável qualquer forma de literatura.
O aprendizado que motiva e justifica as viagens etnográficas de
Mário de Andrade ao Brasil “que o Catete esqueceu” encontra aqui
sua razão de ser, ao mesmo tempo em que sua expressão essencial.
Somente colocando-se a uma distância segura do Sertão
requeimado pela seca, ali onde o “homem arranjado”, cheio
de “regionalismo e literatice”, passa de automóvel, “tem água
sempre e até gelo” e, depois de matar a sede, “se põe cantando
a resistência do povo” (ANDRADE, 1983, p. 295), seria possível
comer, beber, respirar e ver o Nordeste – como lhe prometia
Cascudo – impunemente ou com alguma alegria. A alegria,
porém, neste caso, soaria falsa, acintosa ou simplesmente desumana. A experiência perceptiva do turista aprendiz que não se
privou de nenhuma delícia nordestina – na casa dos “homens
arranjados”, nas ruas, nas praias, nos catimbós ou nos pardieiros
proletários do Areal –, lhe ensinou que “um ódio surdo” é,
provisoriamente, o único sentimento à altura da “socialidade
dissonante” com que seu corpo entrou em sintonia. Falta-lhe, no
entanto, a esse ódio que, ao mesmo tempo, nutre a dissidência
que se constitui no espaço da carta ou da crônica e é nutrido
por elas, mas permanece circunscrito nesse espaço discursivo
e, portanto, confinado, o assomo de coragem de que carecemos,
hoje mais do que antes, para “largar da literatura duma vez [e]
encetarmos nosso trabalho de homens” (ANDRADE, 1983, p. 295).
Um exemplo, entre outros, do pacto epistolar que sela,
para todos os efeitos, uma solidariedade defensiva contra a
miséria, a desigualdade e a injustiça, encontra-se na carta,
datada de 18 de julho de 1931, em que Mário de Andrade agradece, “iluminado”, ao convite que Câmara Cascudo lhe havia
feito para ser padrinho de crisma do seu primeiro filho; os dois
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missivistas, parceiros desde 1924, tornam-se, daí por diante,
compadres na carta e na vida:
A ideia de ficar compadre de você, crismando o Fernando
Luís, me iluminou. Principalmente nesta escureza de dias
que estou vivendo. E me é doce ver como os passos da vida
vão se fechando em torno de nós, a amizade vai se cerrando,
os laços se amarrando e a gente pode nessas redes firmes
sossegar um bocado do que vai lá fora (MORAES, 2010, p. 208).

No discurso que dá à carta – à carta de afeição, em particular – sua fisionomia genérica, é determinante, como se
sabe, a função conativa da linguagem e, portanto, essencial,
no que diz respeito à eficácia desse discurso, o papel exercido
pelo destinatário de uma carta missiva, aquela que é efetivamente enviada ou escrita com essa intenção. A consonância
cuja necessidade é sentida e compartilhada pelos dois correspondentes depende, neste caso mais do que em qualquer outro,
da habilidade, inerente à prática do missivista, de adequar um
discurso – o seu próprio – que exprime, por excelência, uma
singularidade, à expectativa igualmente singular de cada um
dos seus destinatários. Essa habilidade do missivista favorece,
por sua vez, a constituição, no espaço de consonância da carta
de afeição, de cada um dos corpos expressivos que ali se inscrevem: o corpo expectante do epistológrafo é, por assim dizer,
“condicional”, uma vez que, no âmbito da correspondência,
seus poderes de expressão e de intervenção dependem, em
proporção variável, da intimidade que lhe é possível manter
com o corpo de seu parceiro.
O corpo do missivista, corpo expectante, ávido de ser para
si mesmo sua melhor invenção, sempre faminto de confidências e de criaturas, como o sujeito que enuncia as crônicas de
Rubem Braga, aguarda, portanto, “em estado de necessidade”,
o encontro que seu correspondente lhe propõe, que ambos
desejam e a escrita antecipa e reitera, projetando – e (já) prospectando – o que está por vir. Em carta a Mário de Andrade,
datada de 9 de dezembro de 1925, Cascudo caracteriza, numa
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expressão admirável, a consonância que se estabelece entre dois
amigos que se escrevem um para o outro, na reciprocidade do
afeto, de modo tão sincero e condicional que o corpo de um se
configura na perspectiva traçada pelo desejo do outro: “Quero,
a V. que é uma minha figura, tão intensamente minha que está
desdobrada e vive aí pelo meu anseio de encontro, quero dizer a
verdade” (p. 80, grifo meu). As cartas de Mário de Andrade e de
Câmara Cascudo anteriores à vinda do primeiro ao Nordeste não
se limitam a organizar, em suas linhas previsíveis, o encontro
dos dois missivistas, elas o antecipam, esboçando ao mesmo
tempo, o corpo com que cada um deles quer se apresentar e se
dar a conhecer ao outro.

O corpo consoante
Quando as condições lhe são favoráveis, o corpo dissidente
do missivista dá lugar, dentro ou fora do espaço da carta, ao
corpo consoante do artista que se torna turista aprendiz. Mário
de Andrade, que se sentia “trezentos, trezentos e cinquenta”,
encontrou no Nordeste um entorno perceptivo inteiramente
favorável à realização do projeto condizente com o caráter
“multifário” de seu “coração”. Recreado, harmonizado, seu corpo
brasileiro-continental viveu aqui a experiência de sua recriação.
Em carta de 19 de maio de 1925, Câmara Cascudo convida
o escritor paulista para vir conhecer o Nordeste, descrito por
ele como “o Brasil que o Catete esqueceu”. Viajar, neste caso, é
divergir; antes mesmo de se tornar efetiva, a viagem etnográfica
de Mário de Andrade se anuncia como um gesto de dissidência:
Por que não se resolve a ver o Brasil que o Catete esqueceu?
Inojosa em Recife e eu em Natal seríamos os hospedeiros.
Venha ver estas coisas. Casas, vaqueiros, lobisomens, matutos
anedoteiros, governadores, capitães-mores, jornais – dente-de-cação, autos Fordes... venha! (MORAES, 2010, p. 40-41).

Um mês depois, em carta de 26 de junho, Mário dá a conhecer ao seu amigo potiguar, em suas linhas gerais, o projeto de
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Brasil que ele tem dentro de si, fundamentado num amor imenso
aos brasileiros e, ao mesmo tempo, num sentimento de carência
e incompletude que corresponde ao estado habitual do corpo:
Tem momentos eu que eu tenho fome, mas positivamente fome
física, fome estomacal de Brasil agora. Até que enfim sinto
que é dele que me alimento! Ah, se eu pudesse nem carecia
você me convidar, já faz muito que tinha ido por essas bandas
do Norte visitar vocês e o Norte. [...] Queria ver tudo, coisas
e homens bons e rúins, excepcionais e vulgares. Queria ver,
sentir, cheirar. Amar já amo. Porém você compreende demais,
esse Brasil monstruoso tão esfacelado, tão diferente, sem nada
nem sequer ainda uma língua que ligue tudo, como é que a
gente o pode sentir íntegro, caracterizado, realisticamente?
Fisicamente? (MORAES, 2010, p. 47).

O propósito que o sujeito perceptivo coloca para si mesmo,
o projeto de mundo, em outras palavras, que é o seu corpo,
é o de apreender, na sua integralidade sensível, um país tão
descomunal quanto – ainda – inarticulado. O corpo expansivo
do missivista e o corpo “monstruoso” do viajante prestes a
devorar o Nordeste inteiro e a ser devorado por ele vibram aí
num mesmo diapasão.
O convite de Cascudo, reiterado inúmeras vezes nos anos
seguintes, implica uma condição: o convidado paulista será
exclusivo do seu hospedeiro potiguar e não dará ouvidos à
lengalenga dos “literatos”, como se lê na carta que Cascudo lhe
escreve em 26 de junho de 1926. Na festa dos sentidos que esse
convite deixa no ar, o sujeito da percepção sairá, na verdade,
em busca de si mesmo:
Se V. vier... Com os diabos! Não há literato que lhe ponha um
dedo ou lhe cite um livro. V. vem comer, beber, respirar e ver
Nordeste. Típico. Autêntico. Completo. Depois pode V. retomar o passo lerdo pra ouvir besteiras e safadices dos nossos
jumentos e guaxinins poetadores (MORAES, 2010, p. 111).

Em 26 de outubro de 1927, Mário escreve a Cascudo uma
carta cuja fórmula de encerramento alude às horas que passou
em Natal no dia 7 de agosto daquele ano: “Um beijo pra boca do
Potengi e saudade pra todos” (MORAES, 2010, p. 137). O corpo
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do viajante, agigantado pela profusão de sensações que lhe foi
dado processar, hospeda, nesse momento, a cidade que um dia
o hospedou, ainda que por breve tempo: com seus lábios de
gigante, ele quer abranger e beijar por metonímia, na boca do
Potengi, a cidade e sua gente.
O Nordeste (ou o Norte, como ele escreve, alternando
as duas formas) vivia em Mário de Andrade, afeiçoando seu
corpo, antes mesmo da viagem que o levou a conhecê-lo na
sua realidade sensível. Esta, porém, como era de se esperar,
causou sobre ele impacto tão formidável, tão revelador, que o
fez confessar a Augusto Meyer em 5 de abril de 1929, poucas
semanas depois de retornar a São Paulo:
Ando trabalhando sem prazer mais, curtindo um danado
dum longing penoso pelo Nordeste que descobri ser a terra pro
meu corpo. Que saúde passei lá, que bem estar prodigioso... E
que cozinha, seu compadre! (ANDRADE, 1968, p. 70-71 apud
SÁ; ARAÚJO, 2012, p. 125, grifo meu).

Dois anos mais tarde, em carta a Câmara Cascudo, datada
de 18 de julho de 1931, Mário de Andrade refere-se ao “Norte”
– denominação que compreende, nas suas cartas, o Norte e o
Nordeste atuais – como o lugar que “faz [seu] corpo coincidir
com [sua] alma”. O Norte, escreve Mário, não tem a “brilhação
falsa” do Sul; outras belezas do Brasil, embora sublimes também,
não o “puxam” nem despertam nele o mesmo apetite:
[...] na fazenda duns primos em que estive numa conversa
sobre a vida afirmei que o meu desejo era acabar meus dias
no Norte. E é verdade. Sim, meu trabalho é aqui porém meu
sentimento se choca nessa brilhação falsa daqui. Meu sonho
me puxa, não sei explicar, sei é que minha vista vê com fome tal
largo de Belém, a praia de Tambaú, as rochas de Areia Preta,
a largueza largada da avenida Jundiaí, tal igarapé do Rio
Madeira. Outras coisas lindas e amenas tenho já visto aqui
no estado, pelo Rio e em Minas que conheço bem. Nada disso
me puxa, apesar de sublime também. Mas o Norte faz de tal
forma coincidir meu corpo com minha alma que só aí eu poderia ter
a verdadeira paz de mim que eu carecia e ingenuamente penso que
mereço. Essa é a verdade (MORAES, 2010, p. 209, grifos meus).
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Prevalece, nesses dois fragmentos, uma linguagem que
denota a onipresença do corpo. Este é referido explicitamente,
quando nomeado, sempre em lugar de destaque, e alusivamente,
por meio de vocábulos que denunciam a sua presença: “Meu
sonho me puxa”; “minha vista vê com fome”. De um modo geral,
ocorrem a prevalência da visão e uma ênfase no espaço como
dimensão necessária da experiência perceptiva: a praia, o igarapé, o largo, a avenida são, para Mário de Andrade, os lugares
privilegiados dessa experiência, laboratórios das sensações e
do conhecimento que elas inauguram.
Os dias sentidos e fecundos que Mário de Andrade viveu
no Norte e no Nordeste do Brasil alcançam seu pleno significado nessa “coincidência” entre seu corpo e sua alma a que
ele se refere para ressaltar o caráter propriamente heurístico
da viagem que ele fez a essas duas regiões. Trata-se aí, sem
dúvida, do ponto culminante da experiência perceptiva que essa
temporada lhe permitiu viver. Para compreender sua própria
avaliação do que foi, para ele, sua temporada “nortista” e o
significado essencial das suas viagens etnográficas, é preciso
ler, previamente, o que Merleau-Ponty (2005, p. 113) escreve
a respeito do organismo humano considerado “como adesão
pré-pessoal à forma geral do mundo”:
Na medida em que eu possuo “órgãos dos sentidos”, um
“corpo”, “funções psíquicas” comparáveis às dos outros
homens, [...] eu passo a ser o lugar em que se entrecruzam uma
multidão de “causalidades”. Na medida em que eu habito um
“mundo físico”, no qual se encontram “estímulos” constantes
e situações típicas – e não apenas o mundo histórico em que
as situações jamais são comparáveis –, minha vida comporta
ritmos que não têm sua razão naquilo que eu escolhi ser, mas
sua condição no meio banal que me cerca. Assim, aparece em
torno da nossa existência pessoal uma margem de existência
quase impessoal, que é, por assim dizer, evidente, e da qual eu
espero que me mantenha vivo; em volta do mundo humano
que cada um de nós formou para si mesmo, um mundo em
geral ao qual é preciso, antes de tudo, pertencer para poder
se fechar no meio particular de um amor ou de uma ambição.
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Assim, como manifestação dessa “existência anônima e
geral” a que ele não pode deixar de pertencer, nosso organismo
“desempenha, abaixo da [nossa] vida pessoal, o papel de um
complexo inato” e, nessa condição, “também esboça o movimento
da existência”. Por isso, para fugir ao anonimato e à generalidade
que a envolvem, “a existência pessoal recalca o organismo sem
poder ir adiante nem renunciar a si mesma; nem reduzi-lo a ela,
nem se reduzir a ele” (MERLEAU-PONTY, 2005, p. 113).
Em duas ocasiões, pelo menos, Mário de Andrade parecenos viver, no Rio Grande do Norte, a circunstância excepcional
em que a situação humana do sujeito perceptivo “apaga [sua]
situação biológica”; o organismo vê-se então, por um tempo
breve, porém altamente expressivo, livre do recalque a que a
existência pessoal habitualmente o submete. Trata-se, como
observa o filósofo, apenas de um “momento”, mas momento
privilegiado, durante o qual o corpo empenhado na sua experiência “junta-se integralmente à ação” (MERLEAU-PONTY,
2005, p. 113), aderindo a ela de modo irrestrito.
A primeira das ocasiões exemplares a que nos referimos
é um ensaio de Chegança a que Mário de Andrade assistiu em
Natal, no bairro do Areal, na noite de 18 de dezembro de 1928,
assim registrado por ele:
Vão ensaiar a Chegança pra Natal. Gente boa. Se entusiasmam
com a nossa curiosidade. – “Ninguém mais não entra não! só
os moços!” Vão buscar cadeiras pra nós e na saleta cimentada
que o candieiro ventado alumeia de sombras, cantam, dançam,
representam duas horas, sem parada. / E fico maravilhado.
Está claro que não se trata duma obra-de-arte perfeita como
técnica, porém desde muito já que percebi o ridículo e a vacuidade da perfeição. Postas em foco inda mais, pela monotonia
e vulgaridade do conjunto, surgem coisas dum valor sublime
que me comovem até à exaltação (ANDRADE, 1983, p. 236).

O segundo momento perceptivo excepcional vivido por
Mário de Andrade em sua passagem pelo Rio Grande do Norte
ocorreu no engenho Bom Jardim, município de Goianinha, na

46

O corpo nordestino de Mário de Andrade

“noite inesquecível” de 10 de janeiro de 1929. Trata-se aí de
um verdadeiro encontro, desses que dão sentido permanente à
existência individual. No Bom Jardim, ele conheceu o “cantador
sublime” (ANDRADE, 1983, p. 356) que foi, para ele, o coqueiro
Chico Antônio: “Estou divinizado por uma das comoções mais
formidáveis da minha vida”, escreveu Mário de Andrade, logo
depois de ouvir esse artista popular que “não sabe que vale
uma dúzia de Carusos” (ANDRADE, 1983, p. 273).
Divinizado ou comovido até à exaltação, Mário de Andrade
viveu, em ambos os casos, aquela experiência em que o sujeito
perceptivo “não sente mais como distinto dele mesmo esse
corpo que, pouco antes, se esquivava” (MERLEAU-PONTY, 2005,
p. 113). Habitualmente recalcado pela existência pessoal ou
forçado, pelas circunstâncias de uma socialidade dissonante, a
se expressar de modo opositivo, o corpo dissidente se faz agora
corpo consoante. O que deixa “divinizado” – a exemplo de Mário
de Andrade diante de Chico Antônio – o sujeito da percepção é
a possibilidade de comungar com o sensível, assumindo inteiramente, em seu corpo e com ele, a “maneira de ser no mundo”5 e
o “ritmo de existência” (MERLEAU-PONTY, 2005, p. 258) que o
sensível lhe propõe. Assim, enquanto sujeito corporal, ele pode
tornar efetivo, nessa comunhão, o projeto de mundo que ele é
e, ao mesmo tempo, traz consigo.

Conclusão
O corpo nordestino de Mário de Andrade, tal como ele
pode ser entrevisto nas suas cartas a Luís da Câmara Cascudo e
nas crônicas de O turista aprendiz, é um corpo volúvel por definição, – como, aliás, é próprio do corpo –, variando ao sabor da
5

Merleau-Ponty (2005, p. 256-7) observa que “o sensível tem não
apenas um significado motor e vital, mas não é outra coisa senão
certa maneira de estar no mundo que se propõe a nós de um certo
ponto do espaço, que nosso corpo retoma e assume se for capaz, e
[que] a sensação é, literalmente, uma comunhão” (Tradução minha).
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dissidência ou da consonância que ele é chamado a protagonizar.
Como sujeito perceptivo, Mário de Andrade sente-se comovido
“até à exaltação” – assistindo, por exemplo, ao ensaio de uma
Chegança – ou “divinizado” – ouvindo cantar Chico Antônio –,
sentimentos associados à fruição das manifestações da cultura
popular do Nordeste, que ele amava, sem, no entanto, tê-la
conhecido de perto. A fruição dessa cultura que continua a ser,
de um modo geral, objeto da incompreensão, do desapreço ou da
indiferença dos “donos da vida”, foi, portanto, favorecida pelo
contato direto que a viagem lhe propiciou. Nesse contexto, o
corpo consoante do sujeito perceptivo que foi Mário de Andrade
dá lugar, na prática, à experiência do seu corpo dissidente.
Assim, depois de percorrer o interior do Rio Grande do Norte
na companhia de Câmara Cascudo, Mário de Andrade é tomado
por um “ódio surdo” e por uma tristeza indignada, sentimentos
suscitados nele pela contemplação da “monstruosidade” que
constitui a seca nordestina.
Quem lê as cartas e as crônicas em que Mário de Andrade
prepara, descreve ou recorda a experiência memorável que ele
viveu no Rio Grande do Norte, durante as seis semanas em que
esteve por aqui, reencontra, ainda que não o tenha habitado com
seu próprio corpo, um entorno perceptivo que há muito deixou
de existir, desfigurado – e, sob diversos aspectos, degradado
irremediavelmente – por um modelo de crescimento econômico
que, no fundo, considera e trata com idêntico desprezo, ou sem
o apreço que se deveria exigir dos seus beneficiários, a cultura
popular, a natureza local e os indivíduos que delas dependem
para sobreviver ou simplesmente lhes têm amor.
Para o leitor dessas cartas e crônicas, o que revive, pela
força conjunta do traço e da evocação, são elementos de uma
paisagem agora alterada na sua humanidade e na sua materialidade sensível: cores, linhas, volumes, odores e sabores próprios
de um lugar que mudou irremediavelmente; certo modo de se
locomover, de conversar, de escrever e aguardar uma carta;
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uma pressa vagarosa, incompatível com o nosso ritmo atual;
uma qualidade de ar, de água e de luz que há muito se perdeu,
e, principalmente, para o sujeito musical que era o turista
aprendiz, a fertilíssima paisagem sonora que o envolveu; certo
andamento, enfim, que a vida provinciana imprimia, em janeiro
de 1929, na cidade do Natal e em seus arredores, à conduta
perceptiva dos indivíduos – e estes à vida que eles moldavam.
Tudo isso transparece nos escritos de Mário de Andrade,
mas também nas cartas de Câmara Cascudo, que incitam, desde
1925, o corpo do turista aprendiz, predispondo-o para viver,
três anos mais tarde, as orgias da sensação e do conhecimento
que ela desencadeia. Nas cartas e crônicas a que o corpo do
escritor deu forma e poder de evocação, vivem as antigas tardes
natalenses; as manhãs de sol derramadas sobre o Potengi; as
noites sem televisor nem internet, mal iluminadas e iluminantes;
as sombras de árvores agora extintas; as barcas, as lanchas,
os peixes, as mangas; os cajus, de que o viajante, levando a
sério seu aprendizado, devorou “dunas e dunas”, renovando
sempre, por gosto, seu primeiro prazer –, tudo isso, e mais as
danças, os sambas, os aboios, emboladas e cocos tão lindos que,
parafraseando a “Lenda do Céu”, quando Chico Antônio parava
de embolar, “o ouvido cantava ainda”.
Os registros da viagem etnográfica de Mário de Andrade
ao Nordeste não autorizam, porém, nenhum saudosismo. Não se
trata, oitenta e quatro anos depois da sua passagem por Natal,
de lamentar o desaparecimento ou a desfiguração de coisas e
de lugares que fizeram coincidir, como ele mesmo escreveu,
o corpo e a alma do autor de Macunaíma. Essa “coincidência”
comprova que o “turista aprendiz” foi capaz de perfazer, no
Nordeste, seu itinerário perceptivo, encontrando aqui o corpo
de que ele carecia para perceber o espetáculo ao mesmo tempo
exaltante e “monstruoso” que é a vida nordestina. Na dissidência
e na comunhão. E, por isso, do tamanho do mundo de que ele
era o projeto forçosamente inacabado.
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Poema-carta: sob um
contrato de gênero
Maria Suely da Costa
Wellington Medeiros de Araújo

Introdução
Ego, etsi nihil habeo, quod ad te scribam,
Scribo tamen, quia tecum loqui videor.1
Cícero (106-43 a.C.)

A atualidade tem impulsionado, no campo das ciências humanas
e sociais, para uma abordagem cada vez mais recorrente nos
estudos de documentação através das cartas. Ler uma carta e
procurar seus significados implica em percorrer toda uma trajetória, guiada pela memória, ao mesmo tempo em que refaz uma
temporalidade que ainda tem muito por dizer. Constituindo-se
como peça de arquivo no mundo contemporâneo, o texto epistolar tem se tornado importante instrumento de compreensão
do legado passadista e da tradição com suas normas e valores,
ou, conforme aponta Tin (2005, p. 11), tem a função de “Levantar
legibilidades verossímeis dos objetos antigos para ampliar
o vocabulário do presente”. Por isso, mais do que percebê-la
enquanto peça de “museu”, deve-se ter na missiva uma poderosa
ferramenta de interpretação da subjetividade e das condições
histórico-sociais engendradas na memória.
1

“Eu, apesar de nada ter para te escrever, ainda assim escrevo, pois
parece que falo contigo.” Tradução de Emerson Tin (2005).
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Usada por longo período da história humana como fonte
de, não apenas documentação, mas como recurso usual de
comunicação, a carta atendia (ainda atende) às necessidades
corriqueiras de diálogos entre pares distantes. Definida na
Antiguidade “como um diálogo entre amigos” (TIN, 2005, p.
18), tendia a ser clara, objetiva e curta. Apesar de atender a
um público amplo e diversificado, a carta mantém suas regras
próprias, criando uma espécie de “pacto” entre remetente e
destinatário, sejam eles categorias fixas ou não. A linguagem
obedece aos anseios das partes, procurando esclarecer, com
uma gramática informal, mas sem perder o uso das normas por
outro lado, os interesses entre os envolvidos. E assim ela vai
criando uma espécie de corrente que se alarga nas perspectivas
temporais e espaciais, ou seja, permanece por longo tempo como
ferramenta de utilização de comunicação, ao mesmo tempo em
que circula pelas várias regiões do globo terrestre.
Com o passar do tempo, torna-se, nesse percurso, pelo
menos até meados do século XX, importante instrumento de percepção da condição e da construção histórica da subjetividade.
Em tempos de internet, a correspondência pessoal – é
assim que, grosso modo, podemos definir a carta como gênero,
diferenciando-a de outros tipos, como a empresarial e a redacional –, mesmo que, não utilizada como ponte de diálogo entre
pares, recupera, em sua trajetória, muito da memória vivida
e das experiências nas trocas de informações, confidências e
ideias por esse mundo afora.
Escrever cartas pode ser considerado uma arte, afinal,
não é apenas seu conteúdo de modo referencial e direto que
hoje nos abre portas com uma infinidade de informações históricas, culturais e sociais. Ao revisitarmos as correspondências
pessoais, seja de uma personalidade ilustre ou de uma simples
dona de casa, os ecos do passado abrem perspectivas históricas
sociais ou de gênero, ou de que natureza convir, em que o
desempenho antropológico ali implícito revela uma série de
fatos e marcos humanos incríveis.
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Por isso, a arte de escrever cartas sempre esteve ligada às
condições históricas de onde advém, estando muito próximas
do presente. Tais condições, expostas pelas singularidades do
cotidiano, tematizam o conteúdo das correspondências: relatar
mudanças pessoais, dar notícias da família e dos acontecimentos
da casa, pedir informações sobre outros, avisar de falecimentos
e nascimentos, convidar para festas ou afins etc., são alguns
dos motivos que podiam constar nas missivas. Desse modo,
“dizia-se que a carta tornava presentes os ausentes. É o que se
pode ler nas correspondências, bem como nos diversos tratados
de epistolografia que o tempo nos legou” (TIN, 2005, p. 17).
O legado das cartas traz hoje à tona um debate importante
e significativo na construção da memória, entendida aqui como
tradição e em sua perspectiva dialética, em que o individual e o
coletivo comungam de uma mesma face complementar. Nesse
sentido, “em cada época, é preciso arrancar a tradição ao conformismo, que quer apoderar-se dela” (BENJAMIN, 1994, p. 224).
Por isso, ao se deparar com a correspondência pessoal, o leitor
contemporâneo tem diante de si uma poderosa ferramenta de
percepção do sujeito em seus sentidos mais intrínsecos, quando
esse tende a dar mais de si mesmo. Em outros termos, ao ler
uma carta individual, a exegese apontada sobre esse processo
indica que há, aí, grande chance de entender e interpretar o
funcionamento da história pelos depoimentos transcritos na
página epistolar. Há que ressalvar, ainda, que a materialidade
dos conflitos individuais e, consequentemente, de classes, ali
se encontra em seu estado de gênese. A necessária condição
de reinterpretar o passado pela correspondência entra em
afinidade, portanto, ao que diz Benjamin (1994, p. 224-225):
O dom de despertar no passado as centelhas da esperança é
privilégio exclusivo do historiador convencido de que também
os mortos não estarão em segurança se o inimigo vencer. E
esse inimigo não tem cessado de vencer.
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Afinal, uma correspondência pessoal responde pelas
escolhas, por todo um traço sentimental e afetivo próprio de
quem ali se deixa imprimir. É a reminiscência, portanto, a marca
com que devemos nos debruçar para se chegar ao momento da
escrita epistolar.
Com características formais específicas, como a explicitação de endereço, datas e nomes de remetente e do destinatário,
seguidos do texto em si, não importando o tamanho ou a quantidade de laudas, a carta individual se encerra por uma breve
despedida, geralmente amena de afetos e um cordial desfecho,
contando da saudade ou da visita próxima. Extremamente
afetiva, a carta tende a um uso quantitativo de sentimentos,
sejam cordiais ou desafetos. Tende, por isso, à criação de uma
linguagem própria, em que, “caprichada” ou não, o que interessa é se fazer entender. As funções referencial, conativa ou
poética tendem a estabelecer as variantes organizacionais da
dimensão linguística. Pois, mesmo ausentes, as partes firmam
um contato que, por sua vez, chega a ser quase táctil, quase
olfativo. No quadro de afinidades postas, as reminiscências
compõem o perfil central dos temas abordados entre as partes
comunicantes. O desejo do diálogo é exemplar.
Estabelecidas essas considerações, e pensando a carta
pessoal como expressão de um eu sempre em conformidade
com a história de onde é gênese e fim, encaminhamos a reflexão
do presente estudo, não à correspondência pessoal em seu
sentido tradicional, documental, mas na correspondência
“filtrada” por outras linguagens, deslocada do senso habitual
em que se faz e deixa atingir. Para isso, o aspecto funcional,
antropológico e social da linguagem direciona seus estudos
e análises. O que se procura, aqui, é a não conformidade com
a norma, é a leitura da carta a partir de suas possibilidades
poéticas, como poema, descentralizada de seus fundamentos
objetivos. Analisar o poema construído pela interseção da
correspondência pessoal, carregado da intenção dialógica e
do pacto entre as partes que aquela detém.
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Agora o destaque centra-se, não na função referencial,
mas nas atribuições poéticas assumidas pela língua, dando ao
signo a corrosão de suas especificidades. Pelo crivo da função
poética, particularmente na voz do poema contemporâneo, a
carta tende a assumir a feição de um gênero em vias de transformação, principalmente se levar em consideração os sintomas
provocados pela internet.
Heterogênea, a correspondência torna-se um gênero
discursivo (BAKHTIN, 2000), conforme as especificidades apontadas acima, tanto temáticas quanto composicionais. O que
nos interessa, por enquanto, é de que modo a tradição crítica
literária se “apodera” desse fazer linguístico e de que maneira
tende a contribuir para uma representação, se não nova, pelo
menos diferenciada desse estado textual. Pondo a discussão em
outros termos, interessa ver como o fazer literário recompõe o
gênero carta, e de que modo e com quais elementos um gênero
transita para o outro. Ao revisitar-se o debate acerca das fronteiras entre gêneros, o que se espera, aqui, é perceber e pôr
em relevo a forma literária como enunciado de uma dimensão
social e histórica que se evidencia em sua própria arquitetura.
Nesse sentido, procuramos, seguindo a tradição literária
no Rio Grande do Norte pensada como desafio e inserção à
constituição do cânone estabelecido, identificarmos na poesia
lírica contemporânea um nome que preenchesse as questões
como apresentadas até então. Nesse contexto, apontamos o da
poetisa Diva Cunha, através de duas obras, Armadilha de vidro, de
2004 e Resina, de 2009, pelo caráter atual e representativo de uma
obra alicerçada em uma insistente presentificação histórica. Tal
nome surge, não por acaso, mas como indicação de uma poesia
que vivencia a transição entre registros da modernidade e dos
tempos contemporâneos, de que a carta é ícone maior.
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1 Sob um contrato de gêneros:
a carta na poesia de Diva Cunha
A obra da poetisa norte-rio-grandense Diva Cunha guarda
uma valiosa contribuição na memória literária dos últimos
trinta anos em que vem sendo escrita e publicada. Mais ainda,
guarda a seiva bruta da condição contemporânea em que nos
definimos, envolvendo a efemeridade dos comportamentos
e a dilaceração do sujeito, seja ele amante de pessoas, coisas
ou palavras. A poesia de Diva pretende ir além dos conformes
pós-modernos, pois retoma a tradição moderna, para onde
lança um agudo olhar e, na impressão escrita dos desejos, refaz
a memória dessa tradição. Não há negligência. E, com o astuto
olhar, traveste-se de dama romântica e passa a escrever epístolas
para um tempo futuro, oferecendo à poesia um “contrato” de
gêneros: entre o poema e a carta.
Ao poema cabe o espaço em que as imagens, por meio do
arranjo poético, se relacionam com o mundo real e ao mesmo
tempo falam de si mesmas, num processo metalinguístico em
que a própria linguagem é problematizada e posta em destaque,
sob o recurso da autorreflexão lírica. A carta surge como suporte
antropológico, como uma vestimenta da expressão humana, com
suas idiossincrasias e traços identitários. Vista ainda enquanto
conversação, a missiva prontifica o diálogo, encerra a marcação
da dança entre os pares linguísticos. Desse entrecruzamento,
sai ganhando o poema de Diva, contrato de línguas.
Compreender este contrato linguístico, entre os gêneros,
é ter por alvo as práticas advindas dos tempos contemporâneos
pondo em foco a necessidade de resposta poética criativa socializada através dos meios de comunicação possíveis, considerando
que, no caso da poesia sob a ótica concreta, o verso é uma
estrutura em crise. Os poemas-cartas da poetisa Diva Cunha
acabam por dialogar com o que Leyla Perrone-Moisés, no texto
“A inútil poesia de Mallarmé” (2000, p. 32) observa: “Usando
as palavras com outros fins que não os práticos, sendo um
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‘inutensílio’ [...], o poema põe em questão a utilidade de outros
textos e da própria linguagem.” Pode-se dizer, assim, que os
poemas-cartas em questão restabelecem o elo entre poesia e
vida. Isso porque, conforme assinala Bosi (1997, p. 61) “A distância
que medeia entre a palavra e a coisa é, de fato, constitutiva do
signo, está inscrito desde sempre na língua, que é filha da falta
e do desejo, e não da plenitude e da unidade, amantes do êxtase
e do silêncio. A linguagem traz em si o estigma da separação”.
Com efeito, é preciso entender que, no universo vocabular, o signo se reveste de conotações diferentes. A atividade
literária tende a protegê-lo da ferrugem, da automatização de
uma realidade; por conseguinte, sugere-se que não se tome em
sentido unívoco as palavras. Para Leyla Perrone-Moisés (2000,
p. 303-304),
Os que lidam com a literatura, principalmente com a poesia,
aceitam mais facilmente do que os filósofos a afirmação
de que as obras verbais não têm um sentido único e final,
mas uma significação, ou poder de criar sentidos que se
renovam a cada leitura através do tempo. Encaram a obra
verbal não como reflexo do mundo, nem como resposta ao
mundo, mas como pergunta sempre reformulada, ou como
mentira que diz a verdade.

De modo que, “no artificial e sofisticado arranjo das
palavras, o poeta busca abreviar o hino entre o signo e a coisa,
o objeto e sua essência, oferecendo a comunicabilidade máxima
da experiência imaginativa no vocabulário” (COSTA, 2009, p. 6).
Em seu poema “Carta I”, publicado no livro Armadilha de
vidro (2004), Diva Cunha pontua, na estrutura do verso, as marcas
da interatividade. O poema-carta, ainda que composto em uma
única estrofe, pode ser dividido em três momentos, articulados
à semelhança de parágrafos, indicados pelos versos que se
iniciam com as expressões “Não posso”, “Não creias”, “Vem”,
cuja ideia somente se fecha no verso marcado pelo ponto final:
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Carta I
Não posso esperar mais, urge
que toques rápido o lábio que grita
teus nomes em pequenos goles,
sílabas e números.
Não creias, moleque, que não
te penso arguta, pomba na beira
desses telhados molhados, antes
de partirem todas em vão.
Abro e fecho os dedos
num miraculoso e sábio gesto de quem
conhece caprichos e desgostos de ti,
de todos, de nós, vividos e desamados
nas nossas casacas rotas pelo dia.
Vem, flor, antes que fanada
te colha, a mão ligeira
do tempo, que para sempre passa...
(Armadilha de vidro, p. 105)

O primeiro momento inicia com a presença de um eu
lírico/remetente da carta a se posicionar frente a uma situação limite de espera. Ao outro, a quem se fala, é informada a
sentença da necessidade urgente de agir, cujos motivos são
postos inicialmente de modo telegráfico e direto. Assim como
a carta pessoal, cuja parte inicial tende a situar o contexto do
discurso propriamente dito, de acordo com a finalidade à qual o
remetente se propõe, o poema em síntese já pontua a que veio.
O tom poético da linguagem baliza a cena dramática do “lábio
que grita” os nomes do ser amado em meio a “goles, sílabas e
números”. Os termos demarcam o sentimento de solidão do
sujeito que sofre, porém não em condição de passividade. A
configuração é de um sujeito feminino moderno que reclama
uma condição e não se enquadra no que se entende como passível
para manutenção de um compromisso.
Já no segundo momento do texto, o eu lírico deixa clara ao
remetente a sua postura, chamando-lhe a atenção por meio de
um vocativo: “Não creias, moleque, que não/ te penso arguta”,
demonstrando ter consciência de sua condição, mas também
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conhecedora da do outro. A ideia se constitui na moldura de
uma fêmea que, assim como uma “pomba”, ao se arriscar à
“beira de telhados molhados”, atenta cuidadosamente para
onde pisa antes de partir em vão. Observa-se na composição
textual a construção de um tipo de subjetividade em que o
sujeito significa a si mesmo e ao mundo, de maneira peculiar,
estabelecendo para ele um lugar enunciativo. Os verbos no tempo
presente são indicativos de uma dimensão muito maior do que
aquele conceito de caráter momentâneo, de algo relacionado
ao momento da fala. No corpo do poema, tal recurso permite
ao interlocutor, enquanto realiza a leitura, visualizar as cenas
passo a passo, de forma a conferir maior vivacidade ao discurso:
Abro e fecho os dedos
num miraculoso e sábio gesto de quem
conhece caprichos e desgostos de ti,
de todos, de nós, vividos e desamados
nas nossas casacas rotas pelo dia.

Por fim, o convite imperativo de um Eu líricoque se preocupa em querer viver o “hoje”, cônscio de sua falta de jeito em
lidar com o tempo e seus efeitos:
Vem, flor, antes que fanada
te colha, a mão ligeira
do tempo, que para sempre passa...

Como que complementando a primeira carta se inscreve o
poema “Carta II”, publicado também no livro Armadilha de vidro.
Agora sob outro tom, a ideia se faz pelo viés da promessa, em
um longo discurso construído, sem cortes, em ritmo contínuo
e um tanto apressado. No primeiro quadro, tem-se proposto
um banquete farto, digno de um príncipe; a quem o eu lírico
se põe a mercê de suas preferências. Porém, ao fim, pretende
que este se deixe embalar pela sua doçura:
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Carta II
Trarei queijos, carnes e frutas
para o farto café com que te
sonho, meu príncipe alto e
desempenado com uma maçã
numa mão e na outra a pena
com que me contas, ou
dedilhas, como preferires,
começando pelas consoantes duras,
que quebram suas arestas nos
dentes (ainda) pontiagudos e
raivosos, deixando-se, porém,
embalar, como seixo da praia,
pela doçura sem limites das
vogais que me contêm.
Serás meu eternamente,
gracioso e forte,
ligado aos nervos que desato:
Da tua insensata Ceci
(Armadilha de vidro, p. 107)

Ao término da carta-poema um tanto breve, o eu líricomanda seu recado: “Serás meu eternamente”. Acresce ainda
sob quais condições “gracioso e forte” / “ligado aos nervos...”,
cabendo somente a ela a ação de libertar. A ideia aqui tende a
ir além de uma atitude meramente particular de quem ama e
deseja ser amado. O quadro, que não realiza apenas atos, mas
nos significa e significa o próprio mundo, intervindo no real.
Mais do que um simples recado, o sujeito se mostra na relação
língua-ideologia, uma vez que o ser feminino é posto numa
condição de sujeito do fazer. Considerando a produção de sentidos por um sujeito, enquanto posição enunciativa (ORLANDI,
1999), a linguagem do poema produz evidências subjetivas e
de sentido e coloca o sujeito na relação imaginária com suas
condições materiais de existência.
E é a mulher em questão com sua ordem contestatória
dentro da história que, portanto, se deixa entrever dos versos. A
brevidade da carta, mais próxima do cartão postal, não se deixa
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equiparar estruturalmente a este devido aos acentos ousados
da personalidade que se assina “Ceci”. Como se sabe, enquanto
a carta tende à extensão, o cartão postal tende à brevidade e,
mais ainda, a carta pessoal compunha-se no segredo, na reserva
da palavra impressa, lacrada em envelope; o cartão postal, por
sua vez, aberto, expunha os diálogos/monólogos, o verbo aos
domínios por onde circulasse.
Historicamente, a mulher foi posta como aquela que
está em espaço “secundário em relação ao lugar ocupado pelo
homem, marcado pela marginalidade, pela submissão e pela
resignação” (ZOLIN, 2009, p. 218). Esse não é o caso da voz marcada nos versos lidos acima.
Ceci, como se autointitula, é “insensata”, portanto, enfaticamente dona de seus desejos, suas vontades. A mulher assume
o comando, volta-se à ação. E não mais o faz pelas linhas tênues
da “neblina” ou da “cortina de fumaça” romântica. Também não
o faz pelo exagero dos comportamentos voluptuosos naturalistas. Há uma consciência crítica e um poder de decisão capaz
de ativar e desencadear transformações profundas na face
histórica da sociedade. A poesia de Diva, nesse caminho, refaz
a ousadia feminina das figuras de grandes centros urbanos,
onde a indefinição dos corpos na multidão a todos engendra.
Não é, portanto, apenas a mulher moderna aí estabelecida, mas
a mulher em sua contemporaneidade.
E aí retomamos a figuração ambígua de Ceci, que em tupi
designa “mãe do pranto”, sofredora, aquela que se submete aos
anseios da figura amada. Ao mesmo tempo remete à composição
da personagem alencariana de olhos azuis, travessa e capaz de
dominar no amor. Duplamente articulada, entre a necessária
condição de senhora de seus atos e fêmea, a figura dos versos
se entrega/integra inteira na frase/verso de despedida, “Da
tua insensata Ceci” que, tal qual moldura da carta pessoal,
inscreve o grau de proximidade do eu lírico/remetente para
com seu interlocutor.
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Na figuração do interlocutor reside a outra ponta do
processo entre remetente e destinatário. Afinal, ao fingir-se
mocinha de romances românticos, Ceci, o eu líricose traveste de
sentimentos ambíguos. Quer passar por santa, ou por demônio?
A intenção da carta-poema denota fragilidade, mas, ao mesmo
tempo, certo poder de dominação: “Serás meu eternamente”.
Os papéis desempenhados entre as partes parecem não mais
convir com uma ordem oitocentista, com a qual o poema de
Diva parece dialogar. Ou ainda, ao se fazer passar por outra,
a menina Ceci deixa entrever, a um leitor outro, que não o
destinatário de sua carta, certo confessionalismo perverso,
ligado ao erótico e à dominação.
Por esse ângulo, o jogo histórico das relações interpessoais
entre os sujeitos se completa. O segredo da carta lacrada não pode
ser violado. Ao remeter suas palavras, o emissor (termo que carrega
em si as marcas e princípios da subjetividade na teoria das funções
da linguagem) tende, muitas vezes, a se omitir de suas verdades,
deixando transparecer apenas o tom necessário à conversa amena
e formal. E, sabendo que a linguagem carrega-se de dúvidas,
paradoxos e ambiguidades, os subentendidos tendem a dizer
mais do que a exposição propriamente colocada pelas palavras.
Daí também o jogo intersemiótico fazer sentido e a orquestração
dos gêneros carta e poema resvalarem para um mesmo fim: o do
fingimento e o da preservação da matéria da poesia.
Afinal, os papéis de remetente e destinatário, autor e
leitor, não designam mais, com tanto esforço, o lugar fixo que
antes expressavam. É o que, por fim, pode-se depreender deste
outro poema:
Carta sem destinatário certo
que alguém deixou
embaixo da porta
eu murcho ilegível
na palavra morta
(In: Coração de lata. Resina, p. 140).
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O anonimato, essa indiferenciação de todos, parece retirar
a experiência individual de cada sujeito. E a carta “sem destinatário certo” provoca, se não essa leitura menos imediata, outra
que se baseia no jogo da perversão contratado entre as partes que
simulam o amor. Sem querer ser identificado, alguém escreve
a outro alguém com vontades alheias à identificação. Aliás, é
o próprio conceito de identidade que aí se estabelece ou que se
busca entender. Quem é quem nas relações ou atos de linguagem
vai depender muito da posição de quem lança o enunciado, do
contexto, dos jogos emotivos envolvidos, enfim, de toda uma
série de fatores postos no momento da comunicação. E assim
se estende, essa cadeia lógica da linguagem, para o lugar da
correspondência, principalmente se anônima. Pois ela provoca
sensações de impotência, de ilegibilidade de si mesmo, uma
espécie de morte. O desejo de resposta pulsa na constituição
humana, tanto na carta, quanto no poema, esse depositário de
palavras sobre as quais se projetam vidas.

Considerações finais
A guisa de considerações finais, procura-se reiterar o
sentido da leitura do texto literário, do poema lírico, como
espaço de inserção do sujeito e do seu tempo. Nesse caminho,
a lírica retém o privilégio de, na lucidez que comporta ao lidar
com a linguagem refazer significativamente suas fronteiras. Ao
“apropriar-se” da correspondência pessoal, insufla a imaginação
como construção da memória. E a ela recorre-se, não mais
para servir-lhe de adorno ou complementação. Mas, agora,
ele próprio, o poema, ser a carta endereçada a um novo leitor,
contemporâneo de si mesmo e dado aos instantâneos de novas
linguagens, como e-mails e MSN.
À feição de cartas e nos diálogos postos, passeando pela
imaginação dos gêneros na realidade que a linguagem comporta,
o poema de Diva Cunha imprime sua nota poética, transmudando, transfigurando e contribuindo com o poder inventivo
da língua. O signo aí se reinventa, “errante num tempo também
errante” (PAZ, 2012, p. 319).
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Em tempos de indefinições e imprecisões, o poema dessa
norte-rio-grandense teima em se dizer, em circular de mão em
mão, talvez procurando um destino certo, que seja adequado
a suas exigências. Sem temer o traço localista que lhe segue o
rastro, universaliza sua condição enquanto mulher e enquanto
portadora de notícias, no caso, poéticas. Sim, porque a carta
de Diva, transmutada para a voz de qualquer outro, deixa de
ser pessoal e passa a ser de cada um de nós, ou de cada mulher,
mais especificamente. E aí deixa transparecer os segredos mais
íntimos em tempos que parecem não mais reservar segredos.
O poema refaz esse complexo percurso em que privado e
público parecem não ser mais categorias distintas. Os limites
entre um e outro, entre carta pessoal, o poema e até mesmo o
cartão postal, entre as vozes que perpassam o discurso poético,
revelam as marcas de sua inserção na cultura e na história.
As leituras daí decorrentes são reelaboradas numa tomada de
singularização da forma e, o resultado disso é que,
Ao reelaborar suas leituras, opta por formas que a singularizem. Utiliza a forma breve, enxuta, em que consegue
desvelar uma essência que exala certa grandiosidade, um
tom performativo e um dinamismo no trato com a metáfora,
com as metonímias e com o ritmo do poema, sempre pulsante,
vivo. Aparentada com a síntese, a poesia dessa escritora
potiguar herda a leveza das brisas a balouçar as folhas do
coqueiral e o balanço da água morna das praias do litoral
(ARAÚJO, 2012, p. 9).

A síntese talvez seja uma das marcas mais evidentes da
carta, pois busca dizer, em tom secreto, apenas o que se pensa
intimamente. E assim ocorre, também, com o poema de Diva.
Ao mesmo tempo, é mister lembrar que, tanto um como o outro,
estão em constante movimento, em afinidades históricas com
o tempo que os solicita. Por isso, são concisos à medida que as
necessidades pessoais e históricas convirem. O que importa
dizer (ou escrever) surge como reação à intensidade subjetiva
que o motivo procura revelar. E o motivo procura imagens que
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o representem. Sejam sensuais, amorosas, delicadas, angustiantes ou revoltosas, as imagens acoplam “realidades opostas,
indiferentes ou afastadas entre si” (PAZ, 2012, p. 104). E uma vez
formada, seja em um quadro, poema ou carta, a imagem tende
a aprisionar a alteridade estranha das coisas e dos homens.
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Zila Mamede e Drummond:
missivas telúricas sobre O arado
Alexandre Alves

1 Introdução: Zila Mamede e Carlos
Drummond de Andrade
A grande hora da chegada do Correio.
Ninguém te escreve, mas que importa?
Correio é belo de chegar.
Carlos Drummond de Andrade.
“Correio”, Boitempo II.

A correspondência entre Zila da Costa Mamede (1928-1985) e
Carlos Drummond de Andrade (1902-1987) teve seu início em
1953, ano de publicação da primeira obra da paraibana crescida
em solo norte-rio-grandense desde os três anos de idade. Este
contato epistolar perdurou mais de três décadas e, mesmo
de forma esparsa, em suas dezenove cartas, onze bilhetes e
um cartão, o período compreendido entre 1953 e 1985, ano do
falecimento da poeta, existe a mútua admiração perceptível
em inúmeras passagens dessas missivas.1
1

Neste trabalho, somente tivemos o acesso às cartas de Drummond para
Zila, e o que se sabe sobre as palavras escritas pela poeta aparece nas
citações das missivas do mineiro, ou seja, surge naquilo que se chama
de processo “em espelho”, embora algumas entrevistas da autora de
Exercício da palavra relatem vários trechos de suas cartas. O conjunto
epistolar de Zila Mamede para o autor de Alguma poesia está sob os
auspícios dos herdeiros da família Drummond.
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A influência do escritor mineiro, já consagrado devido
a obras como Sentimento do mundo (1942) e A rosa do povo (1945),
se torna evidente nos originais que Zila enviou a ele provavelmente ainda em 1958, antes da publicação de seu terceiro
livro, O arado, que somente viria a ser lançado no ano de 1959.
Na compilação organizada por Graça Aquino (2000) e intitulada
Cartas de Drummond a Zila Mamede, as cartas respostas de Carlos
Drummond de Andrade retomam estes textos iniciais de O arado
e existe toda uma série de anotações feitas pelo escritor mineiro
e que Zila Mamede aceita de forma mais natural possível.
É por meio dessa via epistolar mais drummondiana que
mamediana que se busca compreender toda uma série de questões que circundam o afeto e as singelas expressões do mestre
mineiro acerca da poesia de Zila Mamede, a quem ele declara ser
“sensível e requintada”, como ele assim considera na primeira
correspondência dirigida a ela, um curtíssimo billet-doux (bilhete
de lisonja), datado de 18 de dezembro de 1953.
Já entre 1958 e 1959, Drummond se disporia à leitura
prévia dos textos que viriam a compor os dezenove textos
poéticos de O arado, terceiro livro de poemas de Zila e cuja
publicação se deu pela Livraria São José, do Rio de Janeiro,
com tiragem de dois mil exemplares, marca significativa para
a época. É justamente nessa época que se observa que as cartas
deram um rumo mais intenso ao conceito que Zila priorizava
nos versos de sua obra de 1959: sua ligação telúrica com um
passado tornado presente, cuja poesia retoma a relação com a
terra e seus elementos, guardados na infância sertaneja que a
poeta retoma como centro de sua poesia em O arado.
Carlos Drummond de Andrade foi um dos privilegiados
leitores desta obra, fato que já revela o grau de afinidade
lírica entre o mineiro e a outrora menina que via “os flocos
de algodão sujos de aurora”, como escreveu nos versos de
“Soneto para o momentâneo reencontro da perdida infância”,
poema de Rosa de pedra.
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Diante da pluralidade e inevitável complexidade de
conceitos que margeiam os estudos sobre cartas, dois aspectos se impõem como vitais para entender a correspondência
entre Zila e Drummond: a retomada de um interesse através
do cruzamento entre vida e obra, assim como as questões que
envolvem a gênese da nacionalidade e a constante procura
pela literariedade do texto, que agora é observado, anotado e
conduzido primordialmente através do correio rumo aos seus
destinatários.

2 Missivas telúricas sobre O arado
Fixa
a palavra
passivamente
o homem
o ato
a dor
o pacto
o amor
Zila Mamede. “Réquiem para certo amor”, Exercício da palavra.

Nos trinta e seis poemas de Rosa de pedra, editado pela
Imprensa Oficial do Rio Grande do Norte em 1953, Zila – com
então vinte e cinco anos de idade – resolveu por conta própria
entrar em contato com um dos mais importantes poetas brasileiros do Modernismo:
[...] nessa época [1952/1953], me deu um certo atrevimento:
fiz uma carta para Manuel Bandeira. […] Ousei mandar
alguns poemas para ele, entre os quais, “Noturno do Recife”
e “Noturno do Capibaribe”. Algum tempo depois, recebi uma
carta dele, […] estava me mandando uma homenagem: era
uma página, se não me engano, do Diário Carioca, onde estava
escrito estampado exatamente o “Noturno do Recife” 2 […]
2

Segundo CASTRO (2003, p. 97), Zila Mamede se confundiu com o texto
a que se refere, que na verdade é o poema “Soneto noturno para o
Rio Capibaribe”, publicado no jornal Diário carioca, na edição do dia
13 de dezembro de 1953.
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Realmente, ele fez isso sem me conhecer pessoalmente, pelos
poemas que mandei para ele (MAMEDE, 1987, p. 21-22).

Desde o ano de 1954, Zila Mamede começou a exercer a
função de bibliotecária. Ela trabalhou no Instituto de Educação
do Rio Grande do Norte logo após ter recebido seu certificado pelo Curso Intensivo de Biblioteconomia promovido pelo
Instituto Nacional do Livro e ocorrido em Natal durante os
meses de setembro a novembro do mesmo ano. Em seguida, a
poeta foi para o Rio de Janeiro em 1955, resultado de seu esforço
por ter obtido a melhor nota no curso realizado em Natal. O
próprio Manuel Bandeira, que já residia na cidade muito antes
da autora de O arado sequer nascer, agiu para que uma bolsa de
estudos fosse providenciada mais brevemente, como atesta a
própria poetisa em declaração ao programa televisivo Memória
Viva. Tal entrevista, ocorrida no dia 03 de fevereiro de 1981 e
exibida na data de 22 do mesmo mês e ano, foi depois transcrita
para a versão em livro e nele Zila declara que quando foi morar
no Rio de Janeiro:
[...] ele [Bandeira] interferiu antes de eu ir para que uma bolsa
de estudos da Biblioteca Nacional saísse logo para mim, para
que eu fosse imediatamente naquele ano de 1955 [...]. Eu ia
toda semana a casa dele; [...] Ele realmente me tratou como
uma pessoa da família e fez mais: me obrigou a estudar. [...]
ele me obrigava a estudar latim, a conhecer os clássicos [...].
Realmente, ele foi muito importante na minha vida. Não
digo que ele me fez. Digo que ele me obrigou a levar a sério a
poesia (MAMEDE, 1987, p. 21-22).

Nesse seu contato direto com Bandeira durante os anos
de 1955 e 1956, e com sua nova responsabilidade na função de
bibliotecária – o diploma de Bacharel em Biblioteconomia saiu
ainda em 1956, expedido pelo curso da Biblioteca Nacional do
Rio de Janeiro –, Zila Mamede se inclinou de vez para o tênue e
intensivo trato com as palavras, seja na profissão ou na criação
poética que ela evidentemente já produzia. Outra renomada
figura literária do cânone cultural brasileiro, o mineiro Carlos
Drummond de Andrade, também começou a ter maior importância e influência sobre Zila Mamede, visto o simples fato de
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ela enviar (via correspondência epistolar) até ele, nos anos de
1958 e 1959, páginas datilografadas contendo vários poemas
originais que viriam a fazer parte das obras Salinas – publicada
em 1958, mas já praticamente pronta no ano anterior – e O arado,
consolidando uma amizade inevitável.
Por sua vez, Drummond enviava de volta comentários
sobre poemas, versos e até palavras que poderiam ser melhor
aproveitadas no contexto de O arado, por exemplo. O autor
de Sentimento do mundo, que também interviera na gráfica da
Imprensa Nacional para que Salinas viesse a ficar pronto o mais
rápido possível no ano de 1958, escreveu cartas que demonstram
toda sua apreciação pela poesia de Zila Mamede, como a escrita
em 27 de março de 1959, na qual se lê:
Passei esta tarde de sexta-feira lendo seus poemas e catando
defeito neles, para ser agradável a vosmecê, mas no fim as
qualidades eram tão maiores e tão agradáveis de se perceber,
que o caráter odioso da tarefa se foi dissipando, e ficou só a
alegria de ver você crescendo em poesia. “O rio” e o primeiro
soneto do “Os bois dormindo” são duas coisas de grande
classe, e versos espalhados por todo o livrinho se impõem
como unidades belíssimas (apud AQUINO, 2000, p. 23).

O escritor mineiro não escondia, entretanto, visíveis
críticas construtivas quanto a algumas passagens poéticas,
e até sobre a unidade temática do livro, justamente daquele
que, para outro crítico, contém “qualidades de testemunho de
um amadurecimento poético inteiramente original” (MELO,
1978, p. XVI). A partir desta assertiva, houve a repetição de um
senso comum sobre O arado, que é a suposta “obra-prima” ou
a “plenitude poética” (grifos nossos) de Zila Mamede. Na apresentação de Exercício da palavra, a obra posterior de Zila e que
é uma compilação de poemas escolhidos por ela entre os anos
de 1959 e 1975, ao que tudo indica, o poeta Sanderson Negreiros
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também vislumbra certa crítica sobre o livro anterior dela.3 O
atento Drummond observa com extrema acuidade alguns dos
aspectos presentes em O arado e notabiliza sua atenção para uma
possível monotonia circundante no livro, isto antes de ele ter
sido publicado (1958). A carta é datada de 27 de março de 1959:
Noto o seguinte: certa repetição de palavras-chave, como
pasto, lírio, trigal, pão, que torna monótono o livro, embora
a unidade temática imponha essa monotonia como condição
prévia. Também gostaria de certas audácias, como transformar substantivos em adjetivos, ou compor palavras misturando as existentes, mas deixando claro para o leitor o elo que
as prende. O mais é técnica de economia: cortar palavrinhas
desnecessárias (o, um, seu), encurtar, acelerar, tornar mais
direta e violenta a dicção (apud AQUINO, 2000, p. 23-24).

Detalhando isto um pouco mais, a própria relação (típica
dos tempos modernos) de valores conflituosos entre campo e
cidade aparece na obra de Zila Mamede como um todo, algo
que vem a se transformar em um ponto de reflexão poética
bastante singular. O processo de mudanças histórico econômicas, incluindo o Brasil e a própria cidade de Natal como foco de
urbanização pós-Segunda Guerra Mundial, traz consigo toda
uma carga de fatores que vêm a integrar também as diferenças
entre o campo – o mote de Zila para a execução poética em O
arado – e a cidade, uma movimentação pendular que termina por

3

De acordo com a opinião de Negreiros (1978, p. 32), “Um livro
[Exercício da palavra] que pode ter uma virtude: não peca pela
unicidade, pela virtude bem comportada de um equilíbrio de
fórmulas, vez e tema [O arado]. Para aqui, confluem as várias
vozes do poeta, sua pesquisa incessante, sua hora de ir e voltar,
de conhecer e desconhecer, do uso deliberado de formas que
correspondem à necessidade de a Poesia mudar e equipar-se
para a viagem moderníssima”.
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também se referir à própria biografia de Drummond.4 De modo
mais geral, analisando os aspectos citadinos e campesinos de
forma mais macroscópica, assim como as diferenças históricas
entre as duas representações, tal conjuntura:
[…] pode ser examinada com mais profundidade isoladamente,
e há formas alternativas de encarar a seqüência, a interação
e o desenvolvimento [da cidade e do campo]. Evidentemente,
seria necessário realizar mais estudos comparativos [...] das
literaturas do mundo em desenvolvimento, nas quais outras
maneiras de ver um processo relacionado estão encontrando
expressão literária (WILLIAMS, 1989, p. 391).

Nesta perspectiva, o estabelecimento de uma possível
dialética envolvendo novos direcionamentos para a literatura nacional indica ser uma afirmação complexa, como a
de relacionar, vide os estudos de Antonio Candido (1980), o
“Cosmopolitismo”, uma clara referência aos ditames tidos como
literariamente universais e o “Localismo”, este como sendo ao
mesmo tempo tanto uma apropriação destes timbres universais
via uma refeitura (semântica ou léxica, por exemplo) quanto
uma forma aberta de criação literária, uma transposição única,
como assim se considera a poesia em seu sentido mais amplo
enquanto expressão humana.

4

Comparada à vida de Zila Mamede, a trajetória do poeta pode ser
relacionada à da autora de Navegos. Drummond nasceu na pequena
Itabira do Mato Dentro, interior de Minas Gerais, dedicando ao
seu lugar de origem poemas que marcaram sua produção, como
“Confidências do itabirano”, presente em sua obra Sentimento do
mundo (1940). Depois, ele se desloca, já na adolescência, para fixar
residência em Belo Horizonte, capital mineira. Em seguida, termina
seus estudos em Nova Friburgo (RJ) e, já no início de sua carreira como
escritor, se muda para a cidade do Rio de Janeiro em 1934, lugar onde
passa a viver até a data de seu falecimento em 1987.
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3 “Bois dormindo (I)” e “Bois dormindo (II)”:
poemas anotados por Drummond
Do ponto de vista da teoria epistolar, a missiva pode ser
considerada e tida:
[...] como “objeto cultural”, a carta nos remete ao suporte e a
seus significados, assim como à história das condições materiais da troca epistolar. […] Enquanto “ato” no campo semântico da representação teatral, a carta coloca “personagens”
em “cena”. O remetente assume “papéis”, ajusta “máscaras”
em seu rosto, reinventando-se diante de seus destinatários,
com objetivos afetivos ou práticos definidos. Sob o signo da
encenação, a verdade expressa na carta – a do sujeito em
determinada instância, premido por intenções e desejos – é
sempre pontual e cambiante. […] A correspondência de artistas
e escritores poderá igualmente afirmar-se como um agitado
“canteiro de obras”. […] buscará apreender o testemunho e as
pegadas dos processos de criação […] (MORAES, 2008, p. 08).

Embora não tenha havido o acesso às cartas de Zila – o que
seria essencial, uma vez que, segundo Gomes (2001, p. 98), “[...]
a história é feita, ou apreendida, dos dois lados da barricada,
na ida e na volta das informações [...]”–, ao que tudo indica, ela
seguiu vários dos “conselhos” do já experiente poeta mineiro,
visto que nos documentos originais que ambos permutavam
estão anotadas as mudanças, percebidas no confronto com o
livro publicado. Por exemplo, o poema “Bois dormindo (I)” foi
chamado, em uma primeira instância, de “Os bois dormindo
(I)”, logo, Zila suprimiu o artigo “Os” devido à sugestão dada
por Drummond. Ainda neste mesmo texto, o quarto verso era
primordialmente montado como “que ouviam-se nascendo as
açucenas”. A sugestão de Drummond era “que se ouviam nascer
as açucenas”, justamente o verso tal qual foi publicado. Já em
“Bois dormindo (II)”, o final da primeira estrofe era “pois nele
o verde em verde novo aponta”. Acabou transformando-se,
pela anotação de Drummond, em “pois nele o verde verdinovoaponta”, o que demonstra evidentes indícios de exemplos da
proximidade literária, influência e (auto)crítica amalgamados
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ao ponto da respeitabilidade do poeta mineiro agir na poesia
de Zila com natural tranquilidade.
Segue o poema que originalmente foi datilografado e
enviado pelos correios ao mestre mineiro, provavelmente
no final de 1958 ou início de 1959, uma vez que não houve
o acesso às cartas e datas originais de Zila endereçadas ao
autor de Alguma poesia:
OS BOIS DORMINDO I
A paz dos bois dormindo era tamanha
mas grave era a tristeza de seu sono
e tanto era o silêncio da campina
que ouviam-se nascendo as açucenas.
No sono os bois seguiam tangerinos
que abandonando relhos e chicotes
tangiam-nos serenos com as cantigas
aboiadeiras e um bastão de lírios.
Os bois assim dormindo caminhavam
destino não de bois mas de meninos
libertos que vadiassem chão de feno;
e ausentes de limites e porteiras
arquitetassem sonhos sem currais
nessa paz outonal de bois dormindo.

A partir das anotações feitas por Drummond, devolvendo
os originais datilografados a Zila na carta datada de 27 de março
de 1959, a autora de O arado publica o poema com as sugestões
transcritas pelo escritor de Minas Gerais, revelando assim a
confiança, singeleza e influência poética de Drummond sobre
ela, enquadrando uma situação literária que lida tanto com a
literariedade do texto quanto a questão da construção do cânone
modernista, no caso, a figura do poeta já envolvida de respeito
e presença literária, relacionando-se com poetas distantes de
sua área de atuação – embora mineiro, Drummond morava
desde a década de 1930 na capital fluminense, então capital
do país –, e nem por isso menos importantes na produção do
cenário poético nacional.
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Na obra publicada em 1959, Zila aprovou as recomendações do poeta com uma naturalidade que demonstrava sua
maturidade, pois apesar de serem detalhes pouco importantes
para o “leitor comum”, o poema “Bois dormindo (I)” mostra as
adaptações feitas por Drummond (ver anexo):
BOIS DORMINDO (I)
A paz dos bois dormindo era tamanha
(mas grave era a tristeza de seu sono)
e tanto era o silêncio da campina
que se ouviam nascer as açucenas.
No sono os bois seguiam tangerinos
que abandonando relhos e chicotes
tangiam-nos serenos com as cantigas
aboiadeiras e um bastão de lírios.
Os bois assim dormindo caminhavam
destino não de bois mas de meninos
libertos que vadiassem chão de feno;
e ausentes de limites e porteiras
arquitetassem sonhos (sem currais)
nessa paz outonal de bois dormindo.

A simples inclusão dos parênteses e a eliminação do artigo
/os/ do título do poema regem a opinião de Drummond para uma
“[...] técnica de economia: cortar palavrinhas desnecessárias
(o, um, seu), encurtar, acelerar, tornar mais direta e violenta
a dicção. […]” (apud AQUINO, 2000, p. 24). Esta inclinação de
Drummond a uma dicção mais rápida, mais ligeira, apresenta
relações coincidentes com o pensamento de uma das obras mais
renomadas sobre a poesia moderna/contemporânea, Estrutura da
lírica moderna, do alemão Hugo Friedrich, na qual ele considera
que a linguagem deste “novo lirismo” passava justamente pela
ruptura com o habitual e que “[...] Quanto menos tradicional a
poesia queira ser, tanto mais se distancia da frase como forma
tradicional articulada pelo sujeito, objeto, predicado verbal,
preposições etc. [...]” (FRIEDRICH, 1979, p. 153).
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Este mesmo referencial, digno do ímpeto modernista
de Drummond, ressurge no poema que dá sequência ao tema
anterior. Em “Bois dormindo (II)”, Drummond dá margem a
sua opinião de “[...] transformar substantivos em adjetivos,
ou compor palavras misturando as existentes mas deixando
claro para o leitor o elo que as prende” (apud AQUINO, 2000, p.
24). Isto aparece nos versos da primeira estrofe do poema, que
originalmente eram “Os bois ainda dormem. Já cansaram” (verso
01) e “pois nele o verde verde novo aponta” (verso 04), mas que
pela anotação drummondiana ficaram como “Os bois dormem
ainda. Já cansaram” e, na sugestão posterior, ficou “pois nele
o verdinovoaponta”, o que de fato ocorreu na publicação do
poema já editado no formato de livro.
As aparentemente transformações simples destes poemas indicam que, por via epistolar, a poesia muda, se converte
em pequenos novos horizontes que a carta de Drummond
pontua e que Zila, por sua desmedida admiração poética pelo
mineiro, aceita após a leitura das anotações do autor de Claro
enigma, criando um diálogo sobre a poesia contemporânea
de essencial valia e que se encontra em outra perspectiva de
entendimento, igualmente contemporâneo, o epistolar, pois a
carta não seria apenas um mero objeto de pesquisa: “podemos
vê-la também como um gênero literário. […] a carta é vista
como o verdadeiro espelho interior, aquele espelho que nos
revela facetas que passam despercebidas até para o próprio
‘sujeito’” (GOMES, 2001, p. 101-109).

4 Considerações finais
Como se pode notar, nas cartas de Drummond endereçadas a Zila Mamede, existe todo um interesse em perguntas
propostas por ela e respostas sugestivas dadas por ele. O próprio mineiro se revelava uma pessoa que tem “[...] o maior
constrangimento em propor qualquer modificação a um poeta,
cada um é dono de seus erros e acertos, e receio ainda sugerir
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o que é apenas minha verdade, uma verdade precária mesmo
nos limites de meu ser, que tenho mudado tanto ao longo da
vida” (apud AQUINO, 2000, p. 23). Em uma série de entrevistas
radiofônicas dadas a Lya Cavalcanti (1901-1998) na Rádio MEC
no ano de 1954, depois transcrita para o livro Tempo vida poesia,
este mesmo Drummond relata uma observação mais ampla sobre
literatura e poesia, que parece traçar uma trajetória similar
ao contato epistolar, uma vez que segundo o escritor mineiro:
[…] O que há de mais importante na literatura, sabe? É a
aproximação, a comunhão que ela estabelece entre seres
humanos, mesmo à distância, mesmo entre mortos e vivos.
O tempo não conta para isso. Somos contemporâneos de
Shakespeare e de Virgílio. Somos amigos pessoais deles.
Se alguém perto de mim fala mal de Verlaine, eu o defendo
imediatamente; todas as misérias de sua vida são resgatadas
pela música de seus versos. Como defenderia um amigo pessoal
(ANDRADE 2008, p. 52).

Lendo tais afirmações do poeta, a proximidade de sua
vida com a literatura, mesmo que no início de sua carreira as
certezas fossem menos intensas5, o mesmo ocorre com as missivas do poeta direcionadas a Zila durante o período de feitura
da obra O arado, significando nada menos que a constatação
de que o grande poeta brasileiro espalhava sua palavra pelo
restante do país, nem que fosse por via de um papel, de uma ou
duas anotações – talvez ocultando sua grande valia em frases
curtas –, enviadas em uma carta com destinatário certo: a
poesia dentro dela. Zila Mamede também plantou um pedaço
5

Após um pedido do crítico Alceu Amoroso Lima no qual se supõe que ele
desejava obter informações sobre a trajetória biográfica e intelectual
do mineiro, Drummond responde, em carta de primeiro de junho de
1931 – pouco tempo depois de sua estreia com Alguma poesia (1930) – que
“[...] Convicções políticas, filosóficas, estéticas, não as tenho. Nunca
senti entusiasmo algum pelo modernismo. Hoje sou um legionário
porque, embora não tenha a mínima ilusão sobre a origem, natureza
e finalidade desse movimento, eu o considero mais interessante e
sobretudo mais honesto do que a organização perremista do Estado.
Sou, portanto, um legionário sem fé” (MASSI, 2008, p. 80).
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de seu lirismo com as sementes das missivas dela para Carlos
Drummond de Andrade e vice-versa.
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6 Anexo
Fac-símile da página com anotações de Carlos Drummond
de Andrade sobre o poema “Os bois dormindo”, de Zila Mamede,
datado de 1958. Fonte: AQUINO, 1996, p. 174.
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O Modernismo como memória
nas cartas trocadas entre Câmara
Cascudo e Joaquim Inojosa
Humberto Hermenegildo de Araújo
No âmbito do projeto Arquivos de correspondências: carta e vida
literária de escritores do Rio Grande do Norte1, mereceu especial
atenção o conjunto da correspondência de Luís da Câmara
Cascudo (1898-1986). Com o objetivo de aprofundar o estudo
dessa correspondência, desenvolvemos como atividade de pósdoutoramento2 o projeto Consciência moderna e movimentos: o
modernismo nas cartas trocadas entre Câmara Cascudo e Joaquim
Inojosa. A atividade principal do projeto foi realizada em meio
ao processo de digitalização e catalogação das cartas de Joaquim
Inojosa de Andrade (1901-1987) enviadas a Luís da Câmara
Cascudo, pela equipe do Ludovicus – Instituto Câmara Cascudo,
localizado na cidade do Natal-RN. Além da coleta no referido
instituto, a pesquisa identificou e coletou todas as cartas de
Câmara Cascudo enviadas a Joaquim Inojosa, as quais estão

1

Contemplado no Edital Universal - MCT/CNPq – nº 14/2010.

2

Em resposta ao Edital n. 001/2010-PPg – Bolsistas de Assistência
ao Ensino – nível Pós-Doutorado (financiamento do REUNI/UFRN),
desenvolvido junto ao Programa de Pós-graduação em Teoria Literária
e Literatura Comparada da Universidade de São Paulo como instituição
receptora, tendo como supervisora de Pós-Doutorado a Profa. Dra.
Iumna Maria Simon.
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disponíveis no acervo do Arquivo do Museu de Literatura
Brasileira da Fundação Casa de Rui Barbosa, no Rio de Janeiro.
O registro histórico da correspondência entre os dois
intelectuais aparece pela primeira vez em O movimento modernista
em Pernambuco (1968-1969), livro organizado pelo próprio Inojosa
com o objetivo de documentar a história do modernismo na
região Nordeste do Brasil. Nesse livro, foram publicadas 13 cartas
enviadas a Inojosa por Câmara Cascudo, durante os anos de 1920.
Os originais dessas cartas, além de outras inéditas, pertencem
à Fundação Casa de Rui Barbosa, formando a “Coleção Joaquim
Inojosa - séries: correspondência pessoal”, documentos que
foram doados pelo titular em testamento. Em complemento
a essa documentação, a família de Câmara Cascudo mantém,
no Ludovicus – Instituto Câmara Cascudo, a correspondência
enviada por Joaquim Inojosa ao escritor potiguar.
A pesquisa localizou nos acervos referidos um total de 66
documentos, entre cartas e cartões-postais, que formam dois
grandes blocos de correspondências. O primeiro é composto
de cartas trocadas ao longo dos anos de 1920. O segundo, por
sua vez, é composto de cartas trocadas entre os anos de 1968
e 1984, período em que os dois missivistas publicaram livros
relacionados à memória daquele movimento (O movimento
modernista em Pernambuco, de Joaquim Inojosa; Gente viva, de
Câmara Cascudo, 1970).
Chama a atenção, de início, a interrupção do envio e
recebimento de cartas, de ambos os missivistas, em um longo
período (de 1927 a 1967). Esse lapso de quarenta anos apresentouse como intrigante para a pesquisa, uma vez que nele os dois
amigos continuaram exercendo a atividade intelectual em meio
a profundas mudanças na conjuntura nacional. No entanto,
curiosamente, os períodos que antecedem e sucedem o lapso
dos quarenta anos são os que mais interessaram à pesquisa,
cujo foco se deu no estudo do movimento modernista brasileiro.
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Supõe-se que a interrupção da correspondência, nos
últimos anos de 1920, ocorreu devido ao final das atividades de
Joaquim Inojosa como divulgador do modernismo no Nordeste,
coincidindo com a sua mudança para o Rio de Janeiro. Sobre o
fato, comenta Neroaldo Pontes de Azevêdo (1984, p. 90): “Entre
meados de 1927 e o ano de 1930, quando se transfere para o
Rio, perseguido por ter tomado parte nos acontecimentos de
Princesa, Joaquim Inojosa praticamente não aparece nos jornais
e revistas de Recife. Pode-se afirmar que a campanha modernista, por ele empreendida, estava terminada”. Alguns dados
biográficos, apresentados por João Arthur Ciciliato Franzolin
(2010, p. 5), complementam essa informação:
Com o advento da Revolução de 1930, conseguiu Inojosa, por
meio de um salvoconduto, abandonar o Nordeste e chegar
ao Rio de Janeiro, onde se empregou em O Jornal, órgão da
cadeia dos Diários Associados de Assis Chateaubriand. Em
1934, reorganizou uma indústria de tecidos em Minas Gerais,
a “Companhia de Fiação e Tecelagem Industrial Mineira”,
que faliu em 1939. Em março do mesmo ano fundou o vespertino Meio-Dia, que circulou até outubro de 1942, data a
partir da qual Inojosa afastou-se da imprensa, atividade
que retomou apenas em 1948.

Sabe-se que, nesse mesmo período, Câmara Cascudo
manteve correspondência com outros intelectuais, a exemplo
de Mário de Andrade (cf. CASCUDO, 2010). A retomada da troca
de cartas entre os dois intelectuais ocorreu ainda sob os ventos do modernismo, ou seja, com a publicação de O movimento
modernista em Pernambuco.
Como resultado da pesquisa, apresentamos neste ensaio
uma leitura das cartas trocadas entre os anos de 1968 e 1984,
período em que ocorreu a divulgação de O movimento modernista
em Pernambuco e de outros livros de Joaquim Inojosa e de Câmara
Cascudo, no contexto de uma avaliação e de uma construção
da história do modernismo brasileiro.
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Consideramos as cartas trocadas nesses anos como a
segunda fase da correspondência, na qual os seus autores estão
situados em condições diversas: Câmara Cascudo é um ícone
brasileiro dos estudos tradicionais sobre o folclore; Joaquim
Inojosa é um autor desconhecido do público, embora goze de
prestígio entre os intelectuais remanescentes do movimento
modernista. Àquela altura, já estava escrita a história do modernismo, mas o interesse pela pesquisa, na universidade, provocou
o ressurgimento de novos elementos que permitiram uma
descentralização da história para além do eixo Rio-São Paulo.3
Nessa nova conjuntura, Joaquim Inojosa parece lutar
com todas as forças para garantir um lugar na historiografia
do modernismo que, segundo se depreende das suas memórias,
estaria sendo usurpado por Gilberto Freyre (tão ou mais famoso
do que o amigo em comum, Câmara Cascudo).
Em O movimento modernista em Pernambuco (1968-1969),
Inojosa esclarece que tem o objetivo de, ao relatar os fatos, não
deixar se perder, “pela inclemência do tempo ou propósitos
suspeitos” (p. 31), a notícia de um acontecimento que considera decisivo na vida intelectual de Pernambuco. Apresenta
os documentos do seu acervo como “provas” da repercussão
do modernismo no Nordeste e busca apoio na autoridade de
vozes como as de Mário de Andrade e Wilson Martins.4 O seu
propósito é dar um “depoimento pessoal” com um intuito:
O que realmente viso com esta revista de opiniões e exibição
documentária – mesmo que o considerem excessivamente
pessoal – é mostrar que houve um movimento modernista em
Pernambuco, com irradiações pelo Nordeste, estreitamente

3

A exemplo dos estudos: José Lins do Rego: modernismo e regionalismo,
de José Aderaldo Castello (1961) e Modernismo no Rio Grande do Sul:
materiais para seu estudo, de Ligia Chiappini Moraes Leite (1972).

4

Especialmente nos textos “O movimento modernista” (ANDRADE,
1978), “Modernismo” (ANDRADE, 1972) e O Modernismo: 1916-1945
(MARTINS, 1965).
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ligado ao do Sul, especificamente à Semana de Arte Moderna
de São Paulo (INOJOSA, 1968-1969, p. 125).
Movimento, houve, sim, e este livro o provará: mas foi o
modernista, na formação autêntica do eixo da Semana de
22 – São Paulo-Rio-Recife.
Reivindico esta justiça histórica, não para mim, mas para
os companheiros de geração, cujo idealismo marcou uma
época na vida social, literária e artística de Pernambuco,
época sobre a qual tentam jogar solertemente as cinzas do
esquecimento, quando é das próprias cinzas que a verdade
costuma renascer... (INOJOSA, 1968-1969, p. 197).

Após encerrar a parte do primeiro volume do livro, sobre
as repercussões do modernismo, o autor passa a apresentar a
sua versão sobre o regionalismo liderado por Gilberto Freyre.
Assim, dá continuidade ao relato, segundo ele, não para criticar,
mas para esclarecer:
[...] Este depoimento sobre o movimento modernista em
Pernambuco, bem que o poderia encerrar aqui, não fora o
receio de que o taxassem de incompleto por falta de maior
estudo sobre as relações entre o modernismo e o regionalismo
nordestino. [...]
Não vislumbrem azedume nas minhas palavras. Direi o que
vi, acompanhei, senti – pelo que me ajude a memória, o que
possuo nos arquivos, o fruto de pesquisas recentes. Desejo
repor nos devidos termos fatos que se relacionam com o
desenvolvimento da literatura pernambucana, na fase mais
bela deste século: expansão do modernismo paulista e nascimento do regionalismo recifense (INOJOSA, 1968-1969, p. 173).

De algum modo, o aparecimento de O movimento modernista em Pernambuco desequilibra a rotina do já velho folclorista
Câmara Cascudo, que talvez não se preocupasse mais com aquele
passado determinante da sua formação intelectual. O tom da sua
escrita, nas cartas endereçadas a Inojosa, é saudosista ao puxar
da memória, realçando com o efeito estético das reticências, os
tempos imemoriais: elogia a “previdente meticulosidade” do
amigo que recolheu “as folhas que o vento inspirador arrancava
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de nossos nervos juvenis...”. Confessa-se deliciado ao “reler e voltar
ao ritmo daqueles meses inesquecíveis e tumultuosos, jamais
repetidos sob o Céu pernambucano” (carta de 29 maio 1968).
Nessa perspectiva, surge a ótica de encarar o modernismo
como uma campanha de “meses” agitados que passam a ser revistos a partir de um ato heroico: Inojosa é nomeado de “curisco
acendedor da coivara”. Num efeito de Fênix, o modernismo é
revivido e monumentalizado: “As cinzas, graças a V., viraram
cimento, monumento, arranha-céu”, escreve o escritor natalense
em papel timbrado do Hospital das Clínicas (da Universidade
Federal do Rio Grande do Norte), onde estava internado para
um check-up, segundo ele, em “repouso e vigilância na base de
cavilação e dengo”. O assunto principal dessa primeira carta dos
anos sessenta, com um único e extenso parágrafo, datilografado,
é a sua recepção de O movimento modernista em Pernambuco, cujos
dois primeiros volumes haviam sido publicados recentemente.
O impacto causado pelo livro, na sua reconstituição da história
do modernismo, é revelado:
[...] agiu como dose maciça de proteína.
[...] recarregou as baterias na viagem inesperada aos 26 anos,
aspirando clima de quarta dimensão.
Nada [...] enfrente seus dois tomos faiscantes e perturbadores do meu metabolismo basal. Encanto, Inojosa! (CC5,
29 maio 1968).

A resposta de Joaquim Inojosa é também reveladora desse
tom impactante:
5

Convencionamos, neste estudo, utilizar as iniciais CC para identificar
a autoria de “Câmara Cascudo” e JI para identificar a autoria de
“Joaquim Inojosa”, antes das datas dos documentos citados.
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Se o meu livro lhe entrou no quarto de hospital como “dose
maciça de proteína”, a sua carta me arrebatou as janelas
da casa de solitário, numa tempestade de emoção, e arejou
tudo, alma, coração, mente, biblioteca, a vida, enfim... (JI,
21 jul. 1968).

Na pesquisa realizada, foram identificados quatro documentos datados do ano de 1968, sendo duas cartas de autoria
de cada um dos missivistas, as quais formam uma pequena
série em diálogo. O início da série se dá em 29 de maio daquele
ano, com uma carta enviada por Câmara Cascudo, terminando
em 14 de outubro com uma carta-resposta de Joaquim Inojosa.
Além da ênfase no assunto principal – o livro O movimento
modernista em Pernambuco – dos quatro documentos, as cartas
de Joaquim Inojosa ressaltam a polêmica criada por ele em
torno da publicação, em 1952, do Manifesto Regionalista de 1926.
Segundo Inojosa, em carta de 21 de julho de 1968, o manifesto publicado em 1952 é um documento falso, uma fraude
literária, cujos detalhes constam de uma Separata que o missivista enviou para o amigo natalense pelo correio.6 Câmara
Cascudo parece evitar um posicionamento explícito sobre a
polêmica, mas sugere uma concordância com o amigo, quando
se expressa: “[...] é tempo de acertar os dois ponteiros e pôr a
procissão na rua” (CC, 24 jul. 1968). Sobre essa polêmica, existem
já dois importantes estudos conclusivos. O primeiro deles, de
Neroaldo Pontes de Azevêdo (1984, p. 153), conclui:
Ressalvado o caráter altamente polêmico das publicações de
Inojosa, particularmente quando se refere ao regionalismo,
fica provado que o manifesto, tal como se conhece, foi elaborado em 1952.
[...]

6

No pomar vizinho, publicada em 1968 e incluída como documento
anexo de Carro alegórico: nova resposta a Gilberto Freyre (INOJOSA,
1973, p. 189-200).
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É preciso que se diga que muitas das ideias expostas no
Manifesto regionalista de 1926 foram divulgadas em artigos pela
imprensa da época. [...] Assim, as ideias de Gilberto Freyre,
expressas na década de 20, devem ser buscadas nessas colaborações e não no Manifesto regionalista de 1926, que é texto de 1952.

O segundo estudo, de Antonio Dimas, toma como ponto de
partida a sistematização de Neroaldo Pontes sobre o modernismo
e o regionalismo em Pernambuco e resume:
[...] logo que saiu a primeira edição desse manifesto, em 1952,
Gilberto Freyre garantia que só então pudera retomar para
publicação um texto que já estava pronto em 1926, por ocasião
do Congresso Regionalista. Em 1965, Wilson Martins desconfiou da autenticidade dessa afirmação e em 1968 Joaquim
Inojosa provocou um “J’accuse” através de uma obra farta
de documentação, mas mal estruturada e desengonçada,
cujos três volumes se chamam O movimento modernista em
Pernambuco. Depois destes volumes, Inojosa voltou à carga
de novo, com dois outros libelos tão desajeitados quanto o
primeiro: Pá de cal (1978) e Sursum corda! (1981).
Tudo indica que, de fato, Gilberto maquilara seu passado, neste
caso, e que Inojosa tem razão. No entanto, não são suas peças
acusatórias, de indisfarçável desordem e alta promiscuidade
documental, que haverão de golpear a inteireza e a pertinência
da proposta de Gilberto, mesmo que tradicionalista e/ou
retocada (DIMAS, 2004).
A obsessão cronológica e nominalista de Inojosa faz sentido
quando a percebemos dentro de um contexto de vaidades
ofendidas e modeladas em jargão provinciano. Inojosa ofendese porque embaçaram-lhe a glória que lhe foi surrupiada,
a glória de ter sido embaixador intelectual junto à corte
modernista em 1922 [...] (DIMAS, 2004).
Inojosa se injuria porque sua carta sobre A arte moderna,
embora publicada em julho de 1924 na revista Era Nova
da Paraíba, não conseguiu a repercussão que o Manifesto
de Gilberto conseguiria mais tarde, mesmo que sob efeito
retroativo (DIMAS, 2004).

Na avaliação de Antonio Dimas, a atitude deslumbrada
de Inojosa como divulgador acrítico do modernismo paulista
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“tornara-se forte inconveniência num contexto intelectual
que batalhava pela sua autoafirmação”. Para Dimas, o índice
de adesão do pernambucano ao modernismo se revela como
altíssimo na perspectiva de apresentação do livro O Movimento
modernista em Pernambuco, onde ainda perdura a atitude adesista:
Se tantos anos depois do evento, o que ainda perdura é uma
atitude submissa e embasbacada de quem se sentira digno
de se aproximar dos pontífices máximos do modernismo
paulista, pode-se imaginar como operaram esses sentimentos
no momento em que brotaram dentro de um ambiente que se
preparava para a “unificação da vida cultural nordestina”,
para a “defesa da fisionomia arquitetônica do Nordeste, do
patrimônio artístico e dos monumentos históricos” e para a
“reconstituição de festas e jogos tradicionais [...] (DIMAS, 2004).

A conclusão do estudo de Antonio Dimas aponta para
uma relativização do falseamento da data do manifesto
regionalista, tendo em vista as colaborações do autor de Casa
Grande & Senzala à imprensa pernambucana nos anos 1920 e,
indubitavelmente, a publicação do Livro do Nordeste (1925).
No seu argumento, compara o alcance da atividade dos dois
intelectuais no contexto considerado:
Inojosa não cria, não elabora, nem articula um projeto. Sua
função foi bem mais simples: a de transmitir o recado de uma
novidade assimilada com susto. O contraste entre a atitude
de Inojosa e a de Gilberto reside na qualidade da elaboração
intelectual de suas vivências. Enquanto Gilberto cria mitos
novos, Inojosa repete-os.
Incorreu em erro Gilberto quando falseou a datação deste
Manifesto, sem dúvida. Não era preciso lançar mão desse
expediente, quem, anos antes, já tinha criado uma das obras
fundamentais para a compreensão da sociedade brasileira,
reconhecida por intelectuais de vários espectros ideológicos e
de várias latitudes, nacionais e internacionais (DIMAS, 2004).

Os dois estudos conclusivos apontados reconhecem a
importância da documentação apresentada por Joaquim Inojosa,
mas não abonam a sua condenação à atitude de Gilberto Freyre;
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antes reconhecem o mérito das contribuições do líder regionalista ao movimento cultural da época.
A problemática apresentada até este momento provoca
uma discussão sobre o grau de participação de três personagens
– Joaquim Inojosa, Gilberto Freyre e Câmara Cascudo – na construção da história do modernismo. Além de Inojosa, os outros
dois nordestinos construíram autoimagens como modernistas,
embora se saiba das suas ligações com o regionalismo. Faz-se
necessário, então, recorrer a mais vozes avaliativas e construtoras dessa história, para tentar obter uma visão mais objetiva
das respectivas participações. Neste sentido, a voz de Mário de
Andrade soa como indispensável, haja vista o seu papel como
interlocutor de Inojosa e Cascudo nos anos modernistas, além
da importância histórica do texto “O movimento modernista”
como avaliação dos vinte anos da Semana de Arte Moderna.
Em sua opinião, Mário de Andrade reputa como altamente
determinante do movimento modernista “uma força universal
e nacional muito mais complexa que nós. Força fatal, que viria
mesmo” (ANDRADE, 1978, p. 231, grifos meus), advinda da conjuntura da modernidade. Esta consideração inicial do artigo
amplia as possibilidades de reconhecimento do modernismo
como um movimento de abrangência maior do que aquele
diretamente derivado da Semana de Arte Moderna de 1922, sem
que se deixe de manter o juízo de que a Semana “foi realmente
o catalizador da nova literatura” (cf. CANDIDO, 1980, p. 117).
Isto significa que o desafio da ruptura com o academismo
pode ter surgido também por vias diversas daquelas que os
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paulistas ofereceram ao país, inclusive em tempo simultâneo,
em espaços distintos7.
Mário de Andrade identifica São Paulo como o lugar
em que se apresentou de modo mais favorável a situação que
permitiu o surgimento do modernismo no Brasil, elencando
elementos da realidade como o fato de a capital paulista ser
uma cidade grande, mas provinciana, e a gratuidade no modo
de agir da nobreza regional em estado de decadência. Tais
elementos, favoráveis ao movimento dos salões, teriam impulsionado a ruptura do movimento modernista contra o que
era a Inteligência nacional. Após a apresentação de fatos que
antecederam 1922, até o movimento dos salões, conclui: “E
foi da proteção desses salões que se alastrou pelo Brasil o
espírito destruidor do movimento modernista. Isto é, o seu
sentido verdadeiramente especifico” (ANDRADE, 1978, p. 240,
grifos meus). Para esta discussão, interessa questionar sobre a
situação favorável ao alastramento do modernismo, partindo
da hipótese de que os seus simpatizantes nas diversas regiões,
identificados com esse movimento, agiam impulsionados por
situações de algum modo comparáveis à situação paulista. Por
que nordestinos como Inojosa e Cascudo se identificavam com
o modernismo originado em São Paulo? Por que Gilberto Freyre
se identificou com o modernismo norte-americano?8
Um dos traços que se agrega à justificativa marioandradiana para o surgimento do modernismo paulista é a existência
de um tradicionalismo que, não obstante, era favorável à ruptura
7

Retomo, neste ponto, a ideia de que o modernismo deve ser visto
na sua heterogeneidade, como resultado de um conjunto de fatores
contextualizados em situações diferenciadas no tempo segundo a
noção de “temporalidades diferenciais”, referida por Perry Anderson:
“Tratava-se de uma temporalidade complexa e diferencial, em que os
episódios ou eras eram descontínuos em relação uns aos outros, e
heterogêneos em si mesmos” (ANDERSON, 1986, p. 6).

8

Cf. a respeito os estudos de Azevêdo (1984), Barros (1985), D’Andrea
(2010), Araújo (1995; 1998), Pallares-Burke (2005) e Ferreira (2008).
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com o academismo. Ao apresentar a história dos salões, destaca a
culinária tradicional afro-luso-brasileira como um dos aspectos
que permitem afirmar que o “[...] culto da tradição era firme,
dentro do maior modernismo” (ANDRADE, 1978, p. 239). Neste
sentido, não há como não relacionar Câmara Cascudo e Gilberto
Freyre nesse movimento de valorização das tradições concomitante ao sentimento do moderno que surgia com a nova situação
nacional. No entanto, mais do que a constatação, interessa
verificar a diferença de posições, tão gritante entre Gilberto
Freyre e Joaquim Inojosa; tão sutil entre Câmara Cascudo e
Joaquim Inojosa.9 Além dos motivos já apontados por Antonio
Dimas, ainda a avaliação de Mário de Andrade pode iluminar
a compreensão dessas diferenças.
Já nas suas conclusões, Mário de Andrade chama a atenção
para a necessidade de superação do espírito destruidor, em
proveito dos três princípios fundamentais que, segundo ele,
caracterizam a realidade brasileira que o modernismo impôs.
É possível depreender que essa superação se daria, sobretudo,
em função do princípio da estabilização de uma consciência
criadora nacional, se verificarmos uma relação de contiguidade
entre a realidade aludida na citação seguinte e a necessidade
desse princípio: “E já mostrei que o movimento modernista foi
destruidor. Muitos porém ultrapassamos essa fase destruidora,
não nos deixamos ficar no seu espírito e igualamos nosso passo,
embora um bocado turtuveante, ao das gerações mais novas”
(ANDRADE, 1978, p. 254-254).
Diante desta realidade, esta análise avalia que a perspectiva do autor de O movimento modernista em Pernambuco não lhe
permitiu superar o que Mário de Andrade chama de espírito
9

Conforme estudos já realizados – Araújo (1995; 1998) e Ferreira (2008),
por exemplo –, Câmara Cascudo apresenta, já nos anos 1920, uma
posição mais lúcida sobre o modernismo, se comparado ao amigo
pernambucano (cf. essa posição na carta de 8 de março de 1925, em
que reconhece a liderança de Mário de Andrade: “Eu de mim discordo
com a prioridade do Graça no movimento”).
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destruidor. É como se esse autor, em 1968/69, estivesse ainda
vivendo o espírito dos anos de 1920, sendo incapaz, inclusive,
de reconhecer a importância da obra de Gilberto Freyre para a
moderna compreensão do Brasil. Soa anacrônico reiterar a reivindicação dos louros do escândalo da divulgação do movimento
modernista, passados já quase meio século daquele processo.
A posição de Mário de Andrade desabona, por antecipação, a
perspectiva laudatória de Inojosa:
[...] Tudo isto são hoje manifestações normais, discutíveis
sempre, mas que não causam o menor escândalo público.
Pelo contrário, são os elementos governamentais que aceitam a realidade de um Lins do Rego, de um Vila Lobos, de
um Almir de Andrade, pondo-os em cheque e no perigo das
predestinações. [...] mas recordar é quase exigir simpatia e
estou a mil léguas disto (ANDRADE, 1978, p. 251).

Diante dos elementos apresentados, é possível concluir
que a participação de Joaquim Inojosa no movimento modernista se deu praticamente no âmbito da divulgação, em um
contexto de produção jornalística. As suas cartas endereçadas
a Câmara Cascudo, a partir do ano de 1968, permanecem nessa
perspectiva. Os seus livros publicados no intervalo entre 1968
e 1984, além das colaborações a O jornal, do Rio de Janeiro,
revelam o interesse pela notícia, pela fixação da sua imagem
como modernista de primeira hora10 e pela polêmica. Em carta
de 3 de março de 1974, a sua obsessão é reiterada:
Não houve espaço para que eu citasse ainda o seguinte: o
“Jornal do Commercio”, do Recife, reiniciou, em 1928 e até
Outubro de 1930, a página literária que eu fundara em 1924.
Pois bem, durante os três anos da segunda dentição, nem uma
só palavra sobre regionalismo, Gilberto Freyre ou movimento
regionalista ou falecido Congresso Regionalista. Entanto, de
modernismo tratava sempre e muito sobre ele publicava.
10

Ao ponto de existir um folheto de cordel, de autoria de Rodolfo
Coelho Cavalcanti (1976) – A vida do escritor Dr. Joaquim Inojosa,
dedicado especialmente à louvação da participação do escritor
no modernismo, na Bahia.
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Quanto às participações de Câmara Cascudo e Gilberto
Freyre no movimento cultural da época, talvez seja interessante
retomar a avaliação de Mário de Andrade sobre o modernismo,
para verificar não tanto diferenças entre o dois nordestinos11,
mas convergências de pontos relativos ao estudo da formação
nacional. Para Mário de Andrade, o direito de pesquisa estética
e atualização universal da criação artística se deram como uma

11

Segundo José Luiz Ferreira (2008, p. 174), não aconteceu um enfrentamento de ideias ou divergências entre os dois escritores, cujo interesse
principal era: “[...] apresentar ao debate intelectual da época aspectos
da cultura de uma região que representava uma grande parte da
diversidade étnico-cultural do país”. As suas perspectivas diante
do regional não apresentam homogeneidade, porém as respectivas
linhas de defesas possuem pontos de confluências que desautorizam
qualquer posicionamento unilateral, em torno da atuação de cada
um deles: “Se por um lado, Gilberto Freyre elege aqueles elementos
culturais que se desenvolveram em torno do cultivo da cana-de-açúcar [...], podemos perceber que Câmara Cascudo desenvolveu uma
ação cujo objetivo fora um inter-relacionamento entre dois pólos
culturais existentes no estado do Rio Grande do Norte, o da capital e
o do interior, como forma de ampliar um processo de transformação
implementado pelo grupo político que chegara ao poder trazendo consigo o farto legado cultural que se desenvolvera na região do Seridó”
(FERREIRA, 2008, p. 173), ou seja, no mundo sertanejo. Contudo,
no campo de pesquisa dos dois escritores, o motivo principal era a
defesa da tradição da região Nordeste, através dos elementos que
configuram a natureza de sua cultura híbrida. O estudo conclui que
“[...] a atuação dos dois escritores, bem como a natureza dos dois
movimentos, modernismo e regionalismo, cumpriram os objetivos a
que se propunham: levar ao mundo da arte erudita outras formas de
expressão da cultura brasileira e incorporá-las à realidade artística
nacional” (FERREIRA, 2008, p. 174).
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ruptura em relação ao academismo.12 Mas a problemática era
como superar o individualismo reforçado pelo lema “Não há
escolas”, que prejudicava a eficiência criadora do movimento.
Por isso, a avaliação marioandradiana salienta a necessidade
de identificação do dado coletivo: “Já é tempo de observar, não
o que um Augusto Meyer, um Tasso da Silveira e um Carlos
Drummond de Andrade têm de diferente, mas o que têm de igual”
(ANDRADE, 1978, p. 243), ou seja, verificar a contribuição de cada
na “organicidade de um espírito atualizado, que pesquisava já
irrestritamente radicado à sua entidade13 coletiva nacional”.
O termo utilizado por Mário de Andrade, para caracterizar a atitude interessada dos modernistas, é “radicação na
terra” com a advertência de que, longe daquela “[...] gritada
em doutrinas e manifestos”, “A verdadeira consciência da terra
levava fatalmente ao não conformismo e ao protesto, como
Paulo Prado com o ‘Retrato do Brasil’, e os vasqueiros ‘anjos do

12

Antonio Candido vai ao encontro dessa interpretação quando percebe
que “não se ignora o papel que a arte primitiva, o folclore, a etnografia tiveram na definição das estéticas modernas, muito atentas
aos elementos arcaicos e populares comprimidos pelo academismo”
(CANDIDO, 1980, p. 121). No mesmo estudo, avalia o decênio de 1930
e ressalta o valor da obra de Gilberto Freyre: “Ao lado da ficção, o
ensaio histórico-sociológico é o desenvolvimento mais interessante
do período. A obra de Gilberto Freyre assinala a expressão, neste
terreno, das mesmas tendências do Modernismo, a que deu por assim
dizer coroamento sistemático, ao estudar com livre fantasia o papel
do negro, do índio e do colonizador na formação de uma sociedade
ajustada às condições do meio tropical e da economia latifundiária
[...]. Os ensaios desse gênero se multiplicaram, nesse decênio de
intensa pesquisa e interpretação do país” (CANDIDO, 1980, p. 124).

13

O termo “entidade nacional brasileira” (e não “identidade”) remonta
a reflexões do autor sobre a personagem Macunaíma, que era tratado,
segundo Leyla Perrone-Moysés (2007, p. 188-209), como um fiel retrato
do brasileiro “[...] na medida em que o retratado é um ser híbrido,
contraditório, em processo”.
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Partido Democrático e do Integralismo’”14 (ANDRADE, 1978, p.
244). Como expressão da radicação da cultura artística à entidade
brasileira, o autor de Macunaíma também se refere ao “processo
do Homo brasileiro realizado pelos romancistas e ensaístas
atuais. Espiritualmente o progresso mais curioso e fecundo é
o esquecimento do amadorismo nacionalista e do segmentarismo regional” (ANDRADE, 1978, p. 247). Esta caracterização
antecipa a análise de Antonio Dimas e de Neoraldo Pontes sobre
a importância da obra de Gilberto Freyre em detrimento do
Manifesto regionalista de 1926.
Neste sentido, não interessa identificar o desejo desses
autores em direção ao cânone modernista. Interessa identificar
se eles, participando de um estado de espírito revoltado e revolucionário que não era apenas brasileiro e sim mundial, tiveram
uma “atitude interessada diante da vida contemporânea”, de
acordo com a cobrança dilaceradora de Mário de Andrade no
final da sua avaliação.
Na polêmica forçada, Joaquim Inojosa demonstra unilateralidade, enquanto o autor de Civilização e cultura parece convergir,
embora de modo conciliatório, para as posições defendidas por
Mário de Andrade. Em carta de 02 de novembro de 1973, o folclorista potiguar se encarrega de elogiar o trabalho documental de
Joaquim Inojosa, mas os seus comentários parecem advertências
sobre o anacronismo do amigo. Neste sentido, chama a atenção
sobre o fim de um processo que poderia corresponder ao que
Mário de Andrade chamava de “espírito destruidor”:
O MOVIMENTO continúa contemporâneo e provocador de
duelos entre os derradeiros Mosqueteiros do Modernismo,
que envelheceu e caiu do galho, como a camélia. Mesmo em
14

Também neste sentido se deve compreender a participação de Câmara
Cascudo no Integralismo, ou seja, como modernista, aspecto que
talvez seja possível examinar com mais objetividade a partir da leitura
de outros conjuntos de correspondências do missivista potiguar,
relativos aos anos 1930.
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S. Paulo já não justifica senão as reminiscências, onde os
Mortos estão presentes e dominadores, até falando o que
não pensaram (CC, 02 nov. 1973).

A ideia de que esse espírito destruidor pertence ao passado modernista é reforçada com o reconhecimento de que a
geração de 1950, posterior à avaliação de Mário de Andrade
em “O movimento modernista”, já vê aquele movimento como
um dado histórico: “Penso às vêzes, Inojosa, que destinamos
ao FUTURO muitos encargos indispensaveis. Este, que ainda
nos coça nas lembranças, para a geração de 1950 é um tanto a
Querelle des Anciens et des Modernes” (CC, 02 nov. 1973).
Câmara Cascudo parece comungar com a tese marioandradiana de que a “destruição” continha os germes da atualidade
e era uma convulsão profundíssima da realidade brasileira, o
que permitiria compreender o surgimento de figuras “construidoras” como José Lins do Rêgo (cf. ANDRADE, 1978, p. 242).
Essa tese se reflete na carta de 02 de novembro de 1973, que esta
pesquisa considera como a mais importante da correspondência
analisada, dado o seu caráter de síntese e lucidez, como se
percebe no seguinte período, crucial para o entendimento do
processo moderno com especificação nacional: “Bem surpreendente que o MOVIMENTO, reformador e libertário na Europa,
haja exercido no Brasil o processo revigorador da valorização
Nacionalista, do Brasil cabôco, diário, real, comum. Passado o
vagalhão eufórico, o esforço foi vêr o quotidiano nacional”.
A sua, digamos, preleção, parece querer posicionar diante
do amigo um espelho que lhe permitisse ver o passado congelado,
que lhe permitisse ver, enfim, a sua falta de distanciamento
em relação aos fatos narrados e, consequentemente, o envolvimento comprometedor do narrador com a narrativa. Ao mesmo
tempo, a ideia de “movimento” é sutilmente questionada quando
ocorre a denúncia sobre a falta de “soldados”: “Idéias novas!
Pensamento novo! Como Boileau (imagine Boileau!) pergunto:
Qu’est-ce qu’une pensée neuve? Mas entretem a V. precisando as
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velocidades iniciais daquela fáse saudosa, com mais generais
que soldados. Ainda alcancei veteranos da Guerra do Paraguái
que não tinham saído de casa...”. Por fim, vaticina: “Sua contribuição, Inojosa, será indispensavel e preciosa quando não
mais existirem as “testemunhas-de-vista”, com as divergências
temperamentais psicológicas”.
Em outra carta, sem data, Câmara Cascudo mantém o
tom conciliatório, mas lúcido, que sustenta a noção de um
movimento formado de pluralidades, ou seja, sem o sectarismo
demonstrado por Inojosa com relação a Gilberto Freyre:
A SEMANA DE ARTE MODERNA será um complexo de tendencias determinantes, autonomas e colaborantes, como a
confusão das raizes não implica a perturbação harmonica
do colorido na flor. E todas têm razão na genetica vegetal.
A sua Motivação, Inojosa amigo, é defender a prioridade da
primeira roseira no jardim posterior. Sua atitude ficará, como
testemunhando as razões do jardineiro veterano (CC, s/d).

Mesmo diante do posicionamento conciliador do amigo,
o autor de Carro alegórico (1973) não abriu mão, contudo, de
permanecer no ataque incondicional ao seu inimigo ilustre:
Mas, repito: deu V. uma lição ao “suspeitoso” – para usar termo
de Suassuna – senhor de casa grande e senzala.
[...]
Cascudo amigo: o que estou fazendo é defender o que realizou o nosso grupo, do qual V. fez parte, contra uma sórdida
usurpação... alegórica.
[...]
Que danado de movimento regionalista-tradicionalista e a
seu modo modernista foi esse, de 20 a 30, do qual ninguém
falou na época?
(JI, 3 mar. 1974)

A visão que Joaquim Inojosa tem do movimento modernista deve ser contextualizada para uma melhor compreensão
das suas posições unilaterais. Quando ele escrevia o livro O movimento modernista em Pernambuco, a literatura brasileira deixava
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de se caracterizar, segundo a tese de Antonio Candido, como
literatura de incorporação para se transformar em uma literatura
de depuração.15 Para quem estava vivendo o momento de uma
literatura que se adequava a novos padrões estéticos enquanto a
sociologia e a história cada vez mais se especializavam nas suas
respectivas áreas de conhecimento, seria talvez difícil enxergar
o modernismo como um movimento de ideias, e não apenas
das letras16, como um movimento cultural no qual se insere a
compreensão da obra de Gilberto Freyre. Acresce, à vivência
dos anos 1960, o fato de que o divulgador do modernismo em
Pernambuco não produziu uma obra que se iguale àquela grande
produção dos anos 1930. Na sua bibliografia, os títulos da década
de 30 dizem respeito, quase exclusivamente, à área jurídica.
Acontece, pois, um significativo afastamento da literatura em
um dos seus mais significativos momentos, em que se deu o
clímax do desenvolvimento do gênero ensaístico no Brasil, ao
lado da ficção, com uma redefinição da nossa cultura: “A alegria
turbulenta e iconoclástica dos modernistas preparou, no Brasil,
os caminhos para a arte interessada e a investigação históricosociológica do decênio de 30” (CANDIDO, 1980, p. 124-125).

15

Deixando de constituir atividade sincrética, a literatura volta-se
sobre si mesma, especificando-se e assumindo uma configuração
propriamente estética; ao fazê-lo, deixa de ser uma viga mestra,
para alinhar-se em pé de igualdade com outras atividades do espírito
(CANDIDO, 1980, p. 131).

16

Por mais que Inojosa se refira a um “[...] autêntico ‘poder jovem’,
identificando o nosso Nordeste com um movimento literário
que foi decisivo para os destinos até políticos do Brasil” (cf.
carta de 21 jul. 1968), certamente repetindo mecanicamente o
discurso de Mário de Andrade nas frases iniciais de “O movimento modernista”: “Manifestado especialmente pela arte,
mas manchando também com violência os costumes sociais
e políticos, o movimento modernista foi o prenunciador, o
preparador e por muitas partes o criador de um estado de
espírito nacional” (1978, p. 231).
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Nessa conjuntura, o lapso na correspondência entre
Joaquim Inojosa e Câmara Cascudo corresponde a um lapso na
participação do autor pernambucano na vida literária. Com tais
elementos, é possível avaliar que o seu conceito de modernismo
muito provavelmente estava, em absoluto, restrito aos aspectos
estéticos e programáticos dos anos 1920.17 Digamos, então,
que Inojosa esquece o decênio de 1930 na sua avaliação. Tal
esquecimento explica a sua incapacidade de reconhecer, pelo
menos, o mérito do seu inimigo. Em tal contexto e quanto a este
aspecto, mais uma vez Antonio Candido (1980, p. 135) esclarece:
Aquilo que chamei o V Narod do decênio de 30 apresenta, visto
de hoje, uma configuração nitidamente renovadora, a despeito
da atitude política e filosófica assumida ulteriormente pelos
seus protagonistas. É preciso colocá-los no contexto daquele
momento para compreender o sentido da sua ação. Um autor
como Gilberto Freyre, que parece hoje um sociólogo conservador, significou então uma força poderosa de crítica social, com
a desabusada liberdade das suas interpretações. A destruição
dos tabus formais, a libertação do idioma literário, a paixão
pelo dado folclórico, a busca do espírito popular, a irreverência
como atitude: eis algumas contribuições do Modernismo que
permitiram a expressão simultânea da literatura interessada,
do ensaio histórico-social, da poesia libertada.

Neste sentido, a produção intelectual de Câmara Cascudo
também se distancia da caracterização dada a Joaquim Inojosa,
mas com um perfil distinto da produção freyriana. Inserido
na linha do modernismo regionalista e folclórico, o missivista
que responde às cartas de Inojosa a partir do ano de 1968 tem
uma vivência maior na vida literária do país, tendo colaborado
ininterruptamente em todas as décadas que precedem os anos
1960. No intervalo entre a década de 20 e a de 60, os rumos da
política nacional foram determinantes para as suas escolhas,
17

Sem que isto signifique que aqueles anos sejam caracterizados apenas
pelos aspectos “estéticos” em detrimento de outros. Na sua avaliação,
Antonio Candido (1980, p. 134) ressalta: “Em todo caso, os decênios de
20 e de 30 ficarão em nossa história intelectual como de harmoniosa
convivência e troca de serviços entre literatura e estudos sociais”.
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como a entrada na década de 30 pela via do Integralismo, indicando uma tendência católico tradicionalista e revelando uma
contradição no seio do movimento modernista – fato que não
chegou a abalar a amizade que manteve com Mário de Andrade,
segundo se depreende das suas correspondências. Outros episódios, da biografia de Câmara Cascudo, certamente ajudarão
a uma melhor visão do conjunto da sua obra, em pesquisas
futuras. Por ora, é possível verificar que tais fatos se refletem
no modo de organização de Gente viva (1970) que seria para esta
pesquisa, em princípio, um livro de memórias modernistas talvez
inspiradas no acervo documental publicado pelo amigo Inojosa.
No entanto, dos 43 nomes rememorados nos capítulos do livro,
menos da metade atuou, de fato, no movimento modernista.
O eixo básico da evocação presente em Gente viva são as
vivências recordadas das passagens do jovem Cascudo pelas
cidades de Salvador, Rio de Janeiro e Recife, em período de
formação universitária. Escrevendo do ponto de vista de um
já septuagenário, ele revela em carta de 3 de setembro de 1969:
“Estou, para matar o tempo que nos sepultará, batendo lentamente um livro sobre meus amigos viajados”. Em praticamente
cada capítulo aparece um episódio que denuncia a participação
do autor na vida literária do início do século, o mais das vezes
em clima de Belle Époque18 e sem a obsessão que caracteriza o
amigo pernambucano, Inojosa, no sentido de se autointitular
como ator no cenário modernista. Exemplo emblemático da
atitude cascudiana é o parágrafo inicial do capítulo dedicado
a Ascenso Ferreira, onde se nota a alusão à vida boêmia mais
do que a uma agitação modernista:
Em 1924-28, a rua do Imperador no Recife, notadamente o
quarteirão entre a esquina da Lafaiete na “Primeiro de março”
e o Jornal do Commercio, na “Marquês do Recife” era a nossa
Montmartre, inocente e noturna. A calçada larga povoava-se
18

Sobre a manifestação da Belle Époque no Rio Grande do Norte, cf. o
estudo Belle Époque na esquina: o que se passou na república das letras
potiguar, de Tarcísio Gurgel dos Santos (2009).
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de mesinhas, cadeiras, estudantes e repórteres de azougue
e buscapé. Alastravam-se, contínuas, as nossas Brasseries,
rumorosas e acolhedoras, portas-abertas até madrugada,
camaradagem firme com os garçons, alguns autores de quadrinhas e sambas, metendo-se na conversa e opinando também.
[...] Ali nasceram reações estéticas, repúdio ao “Medalhão”,
planos de revistas, associações, louvores e massacres literários
(CASCUDO, 1970, p. 77, grifos do autor).

A relação dos títulos publicados por Câmara Cascudo no
período correspondente à segunda fase da correspondência
com Joaquim Inojosa revela a sua posição, na velhice, como
memorialista que revisita o repertório acumulado ao longo
do século XX, incluindo-se aí o legado modernista que não é
reivindicado em absoluto. Dos vinte e dois livros publicados no
período, oito respondem a essa perspectiva e se constituem como
uma escrita autobiográfica, sem a preocupação do arquivista
identificado na perspectiva adotada por Joaquim Inojosa nas
suas memórias modernistas.
Com tais considerações, não importa, na leitura da correspondência dos dois autores nordestinos, caracterizar ambos,
da mesma forma que Gilberto Freyre, como modernistas, mas
identificar neles a força do movimento modernista, confirmando
assim a tese de Antonio Candido:
A força do Modernismo reside na largueza com que se propôs
a encarar a nova situação, facilitando o desenvolvimento
até então embrionário da sociologia, da história social, da
etnografia, do folclore, da teoria educacional, da teoria política. Não é preciso lembrar a sincronia dos acontecimentos
literários, políticos, educacionais, artísticos, para sugerir o
poderoso impacto que os anos de 1920-1935 representam na
sociedade e na ideologia do passado (CANDIDO, 1980, p. 134).

Para Inojosa, interessava comprovar o conhecimento de
um passado “como ele de fato foi”, o que poderia ser atestado
nos documentos apresentados em O movimento modernista em
Pernambuco, perspectiva que contraria a posição de Walter
Benjamin (1985) sobre a História. Gilberto Freyre, ao contrário,
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construiu um passado forjando um documento (o Manifesto
regionalista de 1926) com a autoridade de quem já podia se apropriar da história em construção, dado o seu status intelectual
no país. Câmara Cascudo, com a sua visão saudosista, apresenta
registros da tradição como um eixo que lhe permitiu o trânsito
entre dominantes culturais programaticamente díspares (o
regionalismo e o modernismo). Nessa relação, parece-nos que
a tradição teve, nas obras cascudianas e freyrianas, a função
de reforçar valores estabelecidos.
Diante desta constatação, a avaliação de Mário de Andrade
(1978) sobre o movimento modernista obriga-nos a identificar
nesses autores o aspecto contraditório e “gravemente precário” das suas participações na vida cultural do século XX,
não obstante os seus méritos inquestionáveis. De conjunto, a
obsessão canônica e o saudosismo dos três autores nordestinos,
na segunda metade do século, revelam que foi rebaixado, no
período senil das suas vidas, o grau de uma “atitude interessada
diante da vida contemporânea”, de acordo com a cobrança
marioandradiana. O peso da tradição pode ter freado neles
a angústia do tempo. Constatar essa realidade não pode ser,
contudo, a função da leitura da correspondência analisada.
No contexto desta leitura, em que persiste o impasse
entre uma tradição disponível e a falta de alternativas para
uma ruptura19, sem que sirva mais de lição o legado modernista,
desponta a necessidade que não foi encarada pelos três atores
(Inojosa, Cascudo, Freyre), pelo menos na segunda fase da correspondência analisada: “Em cada época, é preciso arrancar
a tradição ao conformismo, que quer apoderar-se dela” (cf.
BENJAMIN, 1985, p. 224).

19

Contexto da literatura brasileira na sua relação com a tradição,
compreendido a partir das formulações de Paulo Arantes e Otília
Arantes (1997), Roberto Schwarz (1999) e Iumna Maria Simon (2011).
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Câmara Cascudo e Mário de
Andrade nos anos 30: desafios da
política e da pesquisa sob tensão
Edna Maria Rangel de Sá
Os anos 30 foram de engajamento político, religioso e social no
campo da cultura. Mesmo os que não o definiam explicitamente,
e até os que não tinham consciência clara do fato, manifestaram
na sua obra esse tipo de inserção ideológica, que dá contorno
especial à fisionomia do período (Antonio Candido).

A Carta era um meio de comunicação fundamental numa
época ainda não povoada pela tecnologia e pelas facilidades
dos contatos via redes sociais. Diríamos mesmo que, naquele
momento, a troca de missivas foi basilar para o intercâmbio de
informações e para a posterior “reconstrução” desse quadro de
troca de informações entre intelectuais, principalmente “numa
época de quinas e pontas onde, quem não soubesse andar com
flexibilidade viveria a sofrer machucões”.
A década de 30 do século XX foi marcada por inúmeras
mudanças, em diversas áreas, e por movimentos, muitas vezes,
bem pouco pacíficos. Dessa década, encontramos 75 cartas, 47
de Câmara Cascudo e 28 de Mário de Andrade. Nessa década,
percebemos uma inevitável imbricação da política com a literatura e a cultura, pois os anos 30 foram marcados por intensa
agitação política, greves e aprofundamento da crise econômica.
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Durante o decênio de 30, parece mudar a posição do
artista, que passa a ter uma maior consciência da condição do
intelectual e a buscar a sua função na sociedade e no Estado. É
aí que muitos intelectuais passam a ocupar cargos no Estado.
Alguns, como Mário de Andrade, passam a viver com exclusividade para a nova função, deixando um pouco de lado a
sua condição de escritor. Era o intelectual, o poeta, o escritor
interagindo com a cultura e tentando mudar o país através da
cultura. Mas, não foram poucos a se decepcionarem e perceberem o alto preço que teriam que pagar por essa nova condição.
Segundo o próprio Mario de Andrade, em conferência
proferida na “Casa do estudante do Brasil”, no Rio de Janeiro,
em 30 de abril de 1942 (ANDRADE, 1975), a década de 20 foi uma
espécie de preparadora dos acontecimentos que explodiram
na década de 30: quando o autor vai discorrer sobre o “espírito romântico” fazendo certa analogia entre este e o espírito
revolucionário modernista, ele deixa claro essa relação entre as
duas décadas – “Foi essencialmente um preparador; o criador
de um estado de espírito revolucionário e de um sentimento
de arrebentação” – e, mais adiante, completa:
Este espírito preparou o estado revolucionário de que resultou
a independência política, e teve como padrão bem briguento
a primeira tentativa de língua brasileira. O espírito revolucionário modernista, tão necessário como o romântico, preparou
o estado revolucionário de 30 em diante, e também teve como
padrão barulhento a segunda tentativa de nacionalização da
linguagem (ANDRADE, 1975, p. 241-250).

Nesses dois decênios, assistiremos ao admirável esforço
dos intelectuais brasileiros, modernistas da Semana de Arte
Moderna e da nova geração, em construir uma literatura universal e válida. E talvez venha daí a busca do equilíbrio entre
a pesquisa local e as aspirações cosmopolitas. Esta parece ser a
década da maturação dos frutos semeados na década de 20, assim
como da colheita e seleção desses frutos, ou seja, da produção
das obras e da “criação” de um cânone nacional.
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Em 1930, Cascudo parece já fazer parte do “cânone” no
centro-sul do país, como atesta a carta de Mário de Andrade de
02 de junho de 1930. Os escritores incluídos na referida carta
são aqueles que formarão o “primeiro cânone nacional” e são
representantes legítimos da literatura modernista de 1930:
Fica tudo decidido assim: sua colaboração no Diário Nacional
sai às quintas-feiras. Não deixe de mandar sempre com bem
calculo para que o jornal não quebre a linha. Imagine só: foi
reservado o canto de cima, direita do leitor, diariamente pro
que no Diário estão chamando “o primeiro team”. Somos: você,
Manuel Bandeira, Ronald de Carvalho, Alcantara Machado,
Carlos Drummond de Andrade, e eu. Cada um tem seu dia certo
e quando falha você compreende: é um desastre. Escangalha
a página, a sensação do leitor fino que procura a gente de
jornal, é o diabo. A secção está fazendo furor, comentada,
lida, aplaudida (Carta de Mário de Andrade, de 02/06/1930).1

Em consequência dos movimentos políticos que estouraram em todo o país, há uma inevitável imbricação entre estes
e os temas literários e culturais. Em tal circunstância, Mário
de Andrade, em carta de 18 de novembro de 1930, relata com
detalhes os acontecimentos, emoções e sofrimentos, seus e de
seus familiares, em decorrência da revolução de 1930:
Assim eu com essa revolução. Primeiro foram as tristezas
do abatimento, nesta cidade envergonhada que era o foco
do perrepismo, você sabe. Meu mano preso, inquietação nas
mulheres da família que apesar de enérgicas não chorando,
bem demonstravam pela largura dos olhos o terror que ia
por dentro e os pasmos da irresolução. Não era possível acalmá-las. [...] Sofri bem, companheiro, foi terrível, dentro de
casa êsse pasmo angustioso com sabor de morte pelo mano
1

Esclarecemos que a fonte de citação da correspondência entre Mário
de Andrade e Câmara Cascudo é a nossa dissertação de mestrado,
que inclui a transcrição das cartas nos seus anexos (GOMES, 1999).
A partir desta primeira citação, as autorias dos trechos citados, da
correspondência, receberão os códigos: MA (trecho de carta de Mário
de Andrade); CC (trecho de carta de Câmara Cascudo).
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sequestrado, fora de casa seguido por secretas, perguntando
sobre os caminhões que paravam na nossa porta e a paúra
perrepista imaginava cheio de armas, de traições e de perigos.
Um inferno (MA, 18 nov. 1930).

Nessa carta, podemos perceber, Mário faz não uma análise
da revolução como ela foi, com suas consequências para o país,
mas um relato emocionado, e até apaixonado, do que foi a
revolução em sua vida. Ele ainda lamenta a situação dos amigos
potiguares e pede que Cascudo escreva uma carta-relatório
detalhada sobre a situação no Rio Grande do Norte:
Tenho felicidade pelos amigos que venceram, mas resta
sempre o sofrimento pelos que estão sofrendo agora. Penso
constantemente nos amigos d´aí que caíram [...] Penso no Dr.
Lamartine, penso no Omar, muito no Cristovam [...] Penso no
Adauto, penso, penso... e a noite vai caindo sobre mim numa
tristeza desolada. Você vai me escrever, Cascudinho, uma
carta que não exijo longa mas quero bem explicativa. Conte
de um por um, todos como estão dentro da ordem nova das
coisas (MA, 18 nov. 1930).

Cascudo responde sucintamente, em 05 de dezembro de 1930:
Sobre os políticos do estado, uma verdadeira calamidade. [...]
Sobre Cristovam nada appareceu ainda nem sobre o Omar
que fugiu e já voltou sem ter sofrido nadinha. Adaucto, coitado, está até as orelhas... accusações terríveis de surras,
perseguições [...] Ele foi demitido de professor do Atheneu.
Por ora só (CC).

Esse tom lacônico que percebemos neste texto não seria
medo da censura postal? Não estaria aqui um exemplo da possibilidade de quebra de sigilo da correspondência, assegurado
por todas as constituições? Quem escrevia para alguém, cujo
irmão estivesse preso por motivos políticos, era suspeito e,
sendo Cascudo o intelectual que era, criava-se uma combinação
perigosa, que facilmente levantaria suspeitas.
Em carta de 23 de dezembro de 1930, Mário de Andrade
comenta um encontro que teve com Cristovam Dantas e fala
da opinião daquele sobre a situação do Rio Grande do Norte:
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Estive com o Cristovam Dantas que encontrei na rua. Ainda
não fui visitar porquê a coisa fica dificílima pra mim, ele
está na Agencia Brasileira que me desagrada de pisar.
Fiquei satisfeito de vê-lo mas triste por ele, por todos e
pelas coisas que me contou. Está bem menos optimista
que você sobre as coisas d’aí (MA).

Cristovam Dantas conversou pessoalmente, e livre de
censuras, com Mário. Já por carta “a conversa era outra” e
poderia ser interceptada. Talvez venha daí o otimismo que
Mário diz haver no escritor potiguar, quando este fala dos
efeitos da Revolução, e o tom vago que transparece em várias
cartas daquele período. É importante notar também que só
após o fato passado e as coisas acalmadas, quando tudo volta
à normalidade, é que Cascudo comenta o episódio e as consequências em seu estado. Foi assim com a Revolução de 1930 e
durante a Revolução Constitucionalista de 1932.
Em carta de 07 de janeiro de 1931, Cascudo fala de Remate
dos Males, livro de poesia de Mário de Andrade:
Recebi “Remate dos Males” e farei a destribuição hoje. Você
disse bem que elle era o mais subtil, o mais difficil como poesia
mesmo perdendo aquelle cheiro de espontaneidade bruta que
há em “Clan do Jabuti”. [...] No “Remate dos Males” achei muito
do que gostar-gostou como synonimo de ter-coisa-por-sua, de
si mesmo. Pra admirar quase tudo mesmo o seu lyrismo que é
um lyrismo subtil, de nervos a dentro, mysterioso e evocador
de coisas palpaveis e invisíveis. Mas as louvações são doidas
de boniteza. [...] Achei um Mário como marotte nos vulcões,
bailando sobre vulcões que não sei o que é. Assim como o
tresentos que não entendi (CC, 22 jan. 1930).

Cascudo classifica Remate dos Males como o melhor livro
de Mário de Andrade, como sendo o retrato do intelectual,
como uma obra pessoal com referência para o coletivo. Ele diz,
a respeito do livro, o que Mário diz a propósito de Libertinagem,
de Manuel Bandeira, no artigo “A poesia em 1930” (ANDRADE,
1975): “‘Libertinagem’ é um livro de cristalização. [...] É o livro
mais indivíduo Manuel Bandeira de quantos o poeta já publicou”.
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Mais do que uma característica, essa marca de indivíduo onde
o coletivo de vê era uma conquista dos poetas da década de 30.
Na busca de um lastro comum de identidade, Cascudo ainda
consegue encontrar “um pedaço dos nordestinos” dentro
do livro de Mário de Andrade: “A cantiga do ar me agradou
immenso porque estamos nós do norte alli dentro com violão,
peixe frito e cachaça”.
Nos anos 30, Mário de Andrade estava presente no Rio
Grande do Norte e Nordeste através de sua correspondência com
Cascudo, e das obras que eram sempre enviadas de São Paulo
e distribuídas entre os amigos potiguares. Cascudo enviava,
quase sempre via Mário de Andrade, artigos e plaquetes sobre
assuntos diversos para jornais e revistas do centro sul do país,
e que muitas vezes circulavam em países como Portugal e
Argentina. É o autor de Alma Patrícia (1921) que apresenta a
Mário de Andrade, via carta, Luís Emílio Soto, escritor e crítico
literário argentino. Primeiro, ele envia a Emílio Soto obras do
poeta paulista, enviando também o endereço da “Rua Lopes
Chaves”. Logo após, fala do Emílio Soto para Mário, enviandolhe o endereço do argentino.
O intercâmbio de notícias, ideias, opiniões, livros e
pesquisas entre o escritor potiguar e o escritor paulista e,
consequentemente, entre suas obras, era uma constante. A
correspondência, e correspondências, entre Mário de Andrade e
Câmara Cascudo parece ser uma das pontes que ligavam, àquela
época, Nordeste e Centro Sul do país em termos literários e
culturais. Isso fica mais claro se atentarmos para os diversos
intelectuais potiguares (como Jorge Fernandes, Waldemar de
Almeida, Barôncio Guerra, Antonio Bento, entre outros) e nordestinos (como Ascenso Ferreira e Manuel Bandeira, este último
o desenhista pernambucano que ilustra O Livro do Nordeste e
que é homônimo do conhecido poeta) que Cascudo apresentou
a Mário enviando-lhe trabalhos e endereços destes. Algumas
vezes, Cascudo vai mais longe com o intuito de criar laços de
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amizade entre Mário e os nordestinos, como atesta a sua carta
de 27 de abril de 1931:
Vou confessar um crime de estellionato cometido por mim.
A victima é v. Não sei se V. já recebeu uma carta de Baroncio
Guerra agradecendo logographicamente o envio do “Remate
dos Males”. Há neste até uma dedicatória de V. para elle. Eu
sou o culpado de tudo mas não quero que o Baroncio esmoreça
no amor furioso que elle tem por V. Para manter esse fogaréu
escrevinhei o seguinte corpo de delito: – PRO BARONCIO – e
adiante risquei um M com um traço. Só e só. Baroncio ficou
alegríssimo e o amor activou-se de uma maneira abundante.
Eis aqui o crime. Elle está certo que V. mandou o livro e que
aquelle M com um risco quer dizer Mário (CC).

É Mário de Andrade quem faz contato com revistas e
jornais de São Paulo onde são publicados trabalhos de Cascudo,
são divulgados vários de seus livros, através de resenhas em
jornais, e é ele também quem, muitas vezes, cuida de receber
e enviar os honorários ao amigo potiguar.
Em carta de Cascudo, de 02 de maio de 1933, podemos
perceber a importância e a presença marcante de Mário de
Andrade no Rio Grande do Norte. Essa “presença”, que se iniciou
nos anos 20, cristalizou-se com sua viagem ao Rio Grande do
Norte no final de 1928 e se intensificou nos anos 30, favorecida
por todas as agitações políticas que têm sempre São Paulo como
ponto de partida. Durante a Revolução Constitucionalista de
1932, as notícias vinham sempre através das cartas de Mário de
Andrade. Parece-nos que estas eram lidas para grupos de amigos
que esperavam ansiosos por notícias verdadeiras dos acontecimentos passados em São Paulo. É o que diz Cascudo nesta carta:
Fiquei tranquilo depois de sua carta, lida varias vezes e para
vários auditórios sequiosos de informações paulistas. Nem
V. pensa o que vem a ser uma notícia paulista de bôa fonte.
Nós não acreditamos em jornaes e é sem preço uma palavra
que aclare o mistério em que se debate o caso paulista, caso
de todos os homens dignos (CC, 02/05/33).
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Em carta de 13 de março de 1933, Cascudo fala da criação,
pelo Governo, do Instituto de Música onde ele lecionará História
da Música. O autor potiguar avisa que utilizará em seu curso
três livros de Mário e até pede que este envie um programa
para o último ano do curso. Segundo esta carta, Mário será
eleito pela Congregação do instituto como professor honorário:
Junto envio o programa do primeiro ano de História da Música
no nosso instituto que o Governo acaba de crear. O livro
que recomendei foi o seu compendio [...] adotei mais dois
livros seus. O Instituto de Música do Rio Grande do Norte
terá professores honorários exclusivamente brasileiros. Em
abril V. será eleito para esta classe (CC).

Mário responde prontamente, sugerindo providências,
indicando livros e se colocando à disposição como conselheiro
junto às casas de música de São Paulo. Ele fala ainda do livro
Na Pancada do Ganzá, que está finalizando e que nas cartas ele
chama de “livro do nordeste”.
Outro aspecto importante presente na correspondência dos anos 1930 é uma identificação profunda com certo
“sentimento paulista” que muitas vezes se revela nas cartas
de Mário de Andrade. Na década de 20, isso já parece ser um
conflito interno do autor, mas na década de 30, com todas as
movimentações políticas dentro e fora de São Paulo, de onde
aparece a necessidade de adaptação do intelectual a um novo
projeto ideológico que cobra a participação política do artista
dentro da sociedade (Cf. LAFETÁ, 1974), esse sentimento se
acentua – e se acentua porque São Paulo foi derrotado em 1930
e em 1932 e o governo paulista estava ocupado por interventores de fora, inclusive do Nordeste – e muitas vezes, pode ser
percebido com maior nitidez nas cartas enviadas a Cascudo,
como, por exemplo, na de 27 de abril de 1931:
É bom encontrar um homem como você, que soube ser eficaz
na sua própria terra e aí ficar vivendo, pra comentar um
bocado essa coisa horrorosa que está se passando por aqui.
[...] o que a gente percebe é o odio, a inveja individualista
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medonha contra essa afinal de contas única coisa magnífica
e apresentável da falsa civilização brasileira, S. Paulo. Você
sabe perfeitamente que pelo meu conceito de civilização, a
de S. Paulo é falsa, mas nem por isso deixa de ser a civilização
que conta no país, influi nas nossas relações comerciais e
espirituais com o mundo. Enfim S. Paulo é o único elemento
brasil que verdadeiramente pesa na balança do mundo (MA).

Aqui se pode perceber a identificação profunda, cosmopolita, e mesmo certo etnocentrismo em Mário de Andrade.
Nessa mesma carta, ele ainda demonstra uma espécie de “raiva
emocional” pelo “resto” do Brasil:
S. Paulo está dominado agora por um pernambucano e
um gringo. O gringo é só infame, nada mais. [...] Enfim,
Cascudinho, não é possível estar assim enumerando as causas de amargura e de despeito que os brasileiros estão me
dando agora, raça infame, raça desgraçada, da raça minha
que sou obrigado a olhar com repugnancia. [...] Mas hei de
achincalhar essa brasileirada empregada-publica, que não
contente com a indiferença com que os paulistas sempre
pagavam estranhos pra suas instituições porquê eles tinham
mais em que trabalhar, se aproveita dum estado de insania
geral, pra chover sobre o estado como praga de gafanhotos,
invadindo tudo, todos os empregos, todos os locais, chupadores, mamíferos. É horrível (MA).

Eis a razão do que poderia parecer bairrismo, e até
etnocentrismo: os postos de comando, e mesmo de trabalho,
ocupados pelos que derrotaram São Paulo na Revolução. Ainda
no final da mesma carta, Mário justifica, contextualizando, a
sua posição, que é marcada pelas circunstâncias históricas. No
caso, ele afirma a sua posição nacionalista:
[...] Também é incontestável que tudo nos separa porêm as
razões dessa separação me parecem indignas de ser pensadas
nu momento em que a indignação as justifica detestavelmente,
fazendo do separatismo não um fruto da razão, mas uma
explosão de sentimentos. [...] Me desculpe essas expressões
grosseiras, mas com você eu posso falar porquê certamente
você não verá nelas a indignação dum paulistano, dum estaduanismo que nunca tive, sempre me repugnou e todos os
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meus trabalhos contradizem. É mesmo até por ser excessivamente brasileiro que me desespero contra os brasileiros, que,
meu Deus! Inda são piores que os paulistas (MA).

Cascudo parece entender, e até concordar, com o amigo.
Em carta de 08 de junho de 1931, ele afirma que a situação de
quase todo país é semelhante à de São Paulo: o poder nas mãos
de forasteiros, isto é, de gente alinhada com a nova ordem. E essa
pareceria ser uma norma ou estratégia usada em todo o Brasil:
[...] São Paulo sempre foi um orgulho brasileiro para não
dizer o orgulho brasileiro. A recua que está aí comendo está
aqui também mastigando as migalhas dum estado pequenino.
Paulista não pode governar? Pois assim estamos também e o
Piauhy. Todos os lugares de representação foram distribuídos
a elementos alienígenas. [...] Nem um norte rio grandense
está dirigindo repartição. Aqui a prisão é menor. Sente-se
mais as grades... (CC, 08/06/31).

Vencida a efervescência emocional do momento, o autor
de Pauliceia desvairada se refaz e volta a combater o separatismo.
Mário, já na década de 30, volta a exercer o papel de líder modernista, sempre combatendo o regionalismo e as facções estaduais.
Mas, o que o teria feito recuar ou repensar a sua posição? Em
carta de 18 de julho de 1931, ele parece explicar esse aparente
“separatismo” momentâneo ao amigo. A interventoria de João
Alberto aparece como uma das razões centrais de sua revolta
“paulista”:
Esperniei, ridicularisei esses “empregados públicos” (essa é
a terra deles) exaltei S. Paulo, aturei o brio paulista barato.
Mas ainda no artigo de 12 passado no Diario nacional me
declarei brasileiro e não paulista. Agora, cessada nesta semana
a interventoria João Alberto, desde ontem deixei no Diario o
artigo de amanhã, mostrando que essas coisas não passaram
de uma simbologia falsa e desumana e declarava não pactuar
com ela (MA).

Numa longa carta, de quase quatro páginas datilografadas, em resposta a uma carta de Mário de Andrade, de 19 de
dezembro de 1932, que, infelizmente não foi localizada, Cascudo
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irá comentar o cerco a São Paulo e dar, em detalhes, a situação
do Rio Grande do Norte fazendo um balanço dos efeitos da
revolução em terras potiguares:
Eu é que devo escrever-lhe longamente porque nem um minuto
desejo possuir a forma de homem consciente com a pécha de
me haver solidarizado com as patrulhas que assaltaram S.
Paulo para que uma minoria vivesse estrangulando todas as
vidas que independem do credo hediondo, unilateral e cínico
em que vivemos. [...] Nós vivemos aqui num regime de asfixia
e de pressão integraes. Não há um jornal independente. Eram
quatro mas só resta o órgão oficial e reaparecerá o “jornal”
diário do chefe de policia, espécie mulata e cretina dum
João Alberto despudorado e aproveitador. Na tarde de 05 de
julho de 1932 “A TARDE”, diário que você colaborava e eu, foi
empastelado pelos elementos do chefe de policia, João Café
Filho e o interventor Capitão tenente Bertino Dutra da Silva,
declarou oficialmente que A TARDE havia sido empastelada
pelos próprios redatores e os homens que rebentaram a folha
continuam passeando sem um ave-maria de penitencia.
Mal rompeu o movimento paulista o ambiente tornou-se
irrespirável. Você precisa saber que a situação do interior
do Estado é a seguinte: Não há um só outubrista que tenha
eleitorado nem simpatias compradas aos velhos e moços
chefes do P.R.P e especialmente a dessidencia que acompanha
a figura moça e varonil do Dr. Juvenal Lamartine. Os prefeitos
nomeados pelos outubristas são insignificâncias sem eficácia
nem repercussão. Tém, entretanto, as armas, a demissão, a
cadeia e os cargos para amigos e inimigos. Toda a população
do estado foi desarmada em outubro de 1930. Não há armas
em todo o sertão. Tenha bem em vista este ponto. Não há uma
panelinha administrativa no interior que possa se orgulhar
de popularidade. O comercio, os pequenos agricultores, as
classes mais ou menos letradas, são consideradas suspeitas
e postas de lado. Isto se dá de ponta a ponta. A excepção
única era Dinarte Mariz, prefeito revolucionário de Caicó
que era apoiado por todos os elementos. Dinarte foi um dos
primeiros demitidos quando o CLUB 3 DE OUTUBRO poude
fazer o atual marinheiro interventor do estado. Começou para
nós o domínio da chibata e a loucura financeira [...] São Paulo
monopolizou as simpatias imediatas. As insígnias, as recusas
em assinar telegramas de solidariedade ao Ditador, as recusas
de falar em publico, de ir em comissão ao palácio oferecer o
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sangue para defender Miguel Costa ou Dulcidio Cardoso foram
a pedra de toque. A associação Comercial (que protestara ante
o Ditador e Ministros contra o empastelamento da TARDE
no dia simbólico de 05 de julho), o Instituto da Ordem dos
Advogados, a Sociedade de Medicina, enfim as associações
que sintetizavam a inteligência, o trabalho e a coragem, foram
postas no índex porque, preliminarmente, jamais fizeram
parte do movimento contra a ideia que São Paulo defendia
com o sangue de uma mocidade eterna (CC, 04/01/33).

É uma carta longa, na qual, junto com as informações
socioeconômicas e políticas, vemos Cascudo falar do rádio e
das patrulhas que assaltaram São Paulo. Foram 2.020 soldados
mandados do Rio Grande do Norte durante a interventoria
Bertino Dutra da Silva. Cascudo narra ainda o sofrimento de
seus conterrâneos e faz referências à resistência e à valentia de
muitos deles. Ele narra, também, sobre os conchavos financeiros
no estado e encerra contando ao amigo sobre sua condição
pessoal, muito diversa daquela do final dos anos 20, quando
era conhecido como “Príncipe do Tirol”.
É importante chamar a atenção para as mudanças que
ocorrem na vida de Cascudo com a falência da firma de seu
pai, Coronel Cascudo, quando aquele se vê obrigado a mudar,
no início de 1933, da Chácara do Tirol, hipotecada, que sempre
fora um local de grandes saraus literários e artísticos, para
uma casa mais modesta, na Avenida Junqueira Aires, e depois,
no final de 1937, para outra casa, mais modesta ainda, na rua
da Conceição. Foi preciso também abdicar, em parte, de hábitos
caros que o acompanharam por toda sua vida, quais sejam:
comprar livros, bons charutos, hospedar amigos em sua casa,
ajudar aos intelectuais que estavam despontando no cenário
norte-rio-grandense. Eram pequenos hábitos arraigados ao
longo da vida que lhe custou renunciar. Além disso, ele teve de
assumir a responsabilidade financeira para com a sua família:
pais, esposa, filhos e empregados.
Segundo Hayden White (1994), a história, enquanto registro
de um passado, só pode ser lida, mas ela só pode ser lida se
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primeiro for escrita. Acreditamos, de acordo com esta afirmação,
que a história do modernismo no Rio Grande do Norte, assim
como do Rio Grande do Norte, pode ser lida, porque foi escrita, em
grande medida, nas linhas, e entrelinhas, desta correspondência.
Com base nos nossos estudos, acreditamos que o modernismo no e do Rio Grande do Norte se dará, principalmente, por
meio desta correspondência e suas várias ramificações, como
por exemplo, ensaios de Mário de Andrade publicados em jornais
e revistas do Rio Grande do Norte, livros deste distribuídos
e divulgados na província por Câmara Cascudo, assim como
ensaios e livros de Câmara Cascudo publicados e/ ou divulgados
no centro sul do país. Assim, essa correspondência não só “contará” a respeito da repercussão do modernismo no Rio Grande
do Norte, mas mostrará que foi através das cartas trocadas
entre o escritor paulista e o etnógrafo potiguar que as ideias
modernistas chegaram ao Rio Grande do Norte e os intelectuais
locais, entre eles o próprio Câmara Cascudo, começaram a ser
divulgados, sistematicamente, no Centro Sul do país.
Nesse caso, de acordo com as informações acima e segundo
Le Goff (1994), esta correspondência seria um Documento que,
através de pesquisas e divulgações que comprovem sua eficácia
como registro de uma história cultural, transforma-se em
Monumento da história cultural de determinada época, de
um lugar, um país.
A década de 30 chega com grandes transformações na
história geral do Brasil e na vida de Mário de Andrade e de
Câmara Cascudo. As cartas desse período têm quase sempre
um forte tom político, ideológico que, de certa forma, sobrepuja
as questões artísticas e literárias ou aparecem imbricadas a
estas. E estes serão os eixos auxiliares que se sobressairão nas
cartas desta época. Durante os anos 30, a presença de Mário de
Andrade no Nordeste, e em especial no Rio Grande do Norte, se
intensifica como resultado de sua visita em 1928. É a partir de
1929/1930 que Mário passou a fazer parte, sempre via Cascudo,
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de várias instituições, como o Instituto de Música, por exemplo,
onde ele se torna professor honorário e tem uma sala batizada
com o seu nome. A década de 30, principalmente na sua segunda
metade, irá contemplar um Cascudo mais abatido espiritual,
econômica e intelectualmente, após sofrer alguns embates em
diversas áreas de sua vida.
Mário de Andrade, se na primeira metade da década de
30 enfrenta problemas com as revoluções e movimentações
políticas e sofre alguns conflitos internos, a partir de 1935,
quando ficará à frente do Departamento de Cultura da Prefeitura
de São Paulo, ganhará novos ânimos, vibrará e parecerá mais
feliz e realizado e muito mais produtivo.
O Integralismo, assim como a Insurreição Comunista e
a 2ª Guerra Mundial deveriam estar entre os assuntos amplamente discutidos nesta conversa epistolar. Mas, curiosamente,
não estão. Atribuímos isso aos cortes, naturais ou induzidos,
presentes nessa correspondência.
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através de suas cartas
José Wilson Pereira de Azevêdo
Derivaldo dos Santos

1 A carta e suas transformações
Desde a invenção da máquina datilográfica, a carta começou a
perder aquilo que, nela, era a marca mais pessoal do missivista
– a sua caligrafia, como se costumava chamar antigamente a
grafia manuscrita, embora, em alguns casos, esta desminta
o sentido original da palavra caligrafia. Exemplo disso é a
carta que Machado de Assis escreveu em 02 de março de 1869
a Carolina Xavier de Novais, então sua noiva.
A carta foi divulgada em 1939 e continha uma estranha
mensagem em que Machado de Assis (2008, p. 1348-1349) convidava a noiva para tocar fogo no mundo: “[...] depois, querida,
queimaremos o mundo, porque só é verdadeiramente senhor
do mundo quem está acima das suas glórias fofas e das suas
ambições estéreis”. E assim permaneceu durante quase setenta
anos, inclusive na segunda edição das Obras completas (2008),
quando nesse mesmo ano, as pesquisadoras Irene Moutinho e
Sílvia Eleutério, segundo Rouanet (2008, p. XIV, grifos nossos),
identificaram o original e “decifraram que Machado, na verdade,
escreveu: “... depois, querida, ganharemos o mundo...”.
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Esse exemplo serve para demostrar a importância da
preservação desse tipo de manuscritos, uma vez que eles são
provas testemunhais do que pensavam seus autores sobre os
mais diversos assuntos: das decisões políticas às inquietações
intelectuais, da vida cultural aos projetos literários, ou simplesmente sobre o mais prosaico e corriqueiro dos assuntos.
De acordo com Klinger (2012), as cartas mantêm em
comum com o diário íntimo um gesto bem particular do missivista, na medida em que pressupõem um gênero fortemente
marcado pela escrita de si. Trata-se de um gênero em que o
autor registra os mais diversos sentimentos e experiências
várias: memórias, episódios relativos à vivência cotidiana,
aspectos históricos, políticos e culturais, testemunhos do eu
e de toda uma geração.
A diferença básica entre estes dois gêneros discursivos
– a carta e o diário íntimo – é que o diário não pressupõe,
necessariamente, a interação com o outro, enquanto a carta
alarga o registro da experiência vivida, na medida em que
procura atingir um interlocutor. E este alcance ocorre, seja
na particularidade e relação de confissões amorosas dirigidas
a pessoas próximas tornadas distantes – cartas de amor, por
exemplo –, seja na condição de atingir um destinatário não
específico, no caso de leitores de revistas e jornais.
Na atualidade, a relação dos interlocutores tanto da carta
quanto do diário íntimo tem passado por profundas mudanças.
Com o advento da internet e dos meios eletrônicos de produção
e aporte textual, essa relação praticamente se inverteu. Se, por
um lado, a carta, que já foi um dos meios mais eficazes de se
encurtar distâncias, perdeu espaço e praticamente não é mais
produzida em função das novas tecnologias e dos correios eletrônicos; por outro, o diário íntimo que, como informa o próprio
binômio, se destinava a lançar as experiências pessoais, até as
mais inconfessáveis, hoje ele emerge, nas suas formas virtuais
– blog, rede social – como meio de expor as confissões mais
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íntimas para um sem-número de pessoas. Entretanto, quando
se trata da correspondência de pessoas que de alguma forma
influenciaram a vida de outras pessoas (cientistas, filósofos,
escritores, artistas), a carta ganha cada vez mais relevância,
pois pode elucidar muitos pontos ainda não suficientemente
iluminados da história social, da vida política, de projetos
intelectuais, científicos, artísticos e literários.
A carta é reveladora tanto da experiência íntima do autor,
por ser um documento de cunho pessoal onde se evidenciam as
marcas da psicologia do biografado na relação com o outro para
o qual ela ganha destino, e, a um só tempo, torna-se também um
instrumento elucidativo da obra ou do projeto estético de seu
criador, o que favorece, consideravelmente, o entendimento da
crítica, no sentido de tornar visíveis elementos iluminadores de
natureza extra-literária que contribuem para uma mais ampla
compreensão da obra estudada, na articulação entre o literário
e o contexto de sua produção. Nessa direção, a natureza do
gênero epistolar ultrapassa a linha da escrita de si e se eleva a
cargo de um universo coletivo, na medida em que dá a ver um
teor social de uma época cujo interesse é a do grupo no qual o
autor está filiado como pertencimento e para onde ele destina
a marcha e o registro da trajetória de si e da vida intelectual,
em uma conjugação de confidências e confissões.
Estudiosos e editores influenciados pelo interesse das
pessoas em conhecer, seja a gênese das obras, o pensamento dos
autores ou mesmo dados de sua vida privada, lançam mão de
arquivos em busca de originais e os publicam incessantemente.
Correspondência amorosa, cartas de um intelectual a outro,
ou a algum parente dão o teor das publicações. Assim, é que
vieram a público a Correspondência amorosa de Florbela Espanca,
na minuciosa organização de Maria Lúcia Dal Farra; as centenas
de cartas de Machado de Assis; as Cartas – 1924-1944, de Câmara
Cascudo e Mário de Andrade; e as Cartas a Théo, que Van Gogh
escreveu ao irmão, para citar apenas alguns exemplos.
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Nesse contexto, o presente ensaio filia-se a essa corrente de estudos, pois tem por objetivos comentar e analisar
a correspondência que o escritor norte-rio-grandense José
Gonçalves Pires de Medeiros escreveu durante os anos de 1940.
Além disso, visa informar quem foi o autor, uma vez que seus
escritos – contos, crônicas, poemas – publicados em jornais
de Natal e de Recife, ainda não foram compilados em volume.
Grande parte permanece inédita, em textos datilografados ou
manuscritos, como acontece com praticamente metade das
cartas aqui analisadas.

2 José Gonçalves, sua época e sua obra
2.1 O homem público
José Gonçalves Pires de Medeiros nasceu em 18 de dezembro de 1919, na Rua da Matriz, em Acari, no Seridó norte-riograndense. Seus pais são o telegrafista Mário Gonçalves de
Medeiros e Porfíria Eusébia Pires de Medeiros.
Os estudos iniciais, fez em sua cidade natal, no Grupo
Escolar Tomaz de Araújo, indo depois para o Seminário de São
Pedro, em Natal, com apenas 11 anos de idade. Daí, passou a
estudar no Colégio Ateneu, onde foi aluno do folclorista Luís
da Câmara Cascudo.1
Não obstante o ambiente conservador com o qual conviveu
em Acari, onde o avô materno era um respeitado e temido chefe
político, José Gonçalves muito cedo desenvolveu aguçado senso
crítico. Nesse sentido, o episódio mencionado a seguir é digno de
nota: de espírito irrequieto, por não concordar com os termos da
punição que o diretor do Ateneu, Celestino Pimentel, impusera a
um aluno, que se suicidou em consequência disso, José Gonçalves
o responsabilizou, em sessão pública, pela morte do colega.
Por conseguinte, foi expulso do colégio, tendo, entretanto, a
1

Cf. o texto “José Gonçalves no Ateneu” (CASCUDO, 1952).
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pena comutada em transferência para o Liceu Paraibano, em
João Pessoa – PB, de onde segue, anos depois, para o Colégio
Carneiro Leão, em Recife-PE, no qual faria o preparatório para
o Curso de Direito.2
Ao ingressar na tradicional Faculdade de Direito do Recife,
José Gonçalves não demonstra interesse pelo curso e só o conclui
oito anos depois do ingresso, em decorrência de seu envolvimento em agremiações políticas, assim como da descoberta de
sua verdadeira vocação – a de homem de letras, pois logo que
se instala na capital pernambucana passa a colaborar para a
imprensa, de acordo com carta a sua irmã Amélia Gonçalves.
Num tom bem humorado, entre irônico e jocoso, ele afirma:
“Já deves estar informada, que estou trabalhando no “Jornal
do Commercio”. “É muita farinha” já posso fazer jus ao título de
jornalista” (grifo do autor).3
Devido a esses interesses, José Gonçalves fez amizade com
as mais expressivas personalidades que então movimentavam
a cena cultural e política de Recife, entre elas: José Américo
de Almeida, Odilon Ribeiro Coutinho, Mauro Mota e Gilberto
Freyre, além do estreante Ariano Suassuna, com quem dividiu
a organização de um concurso de poesia4.
Os primeiros anos da década de 1940 não foram fáceis para
José Gonçalves e todos aqueles que combatiam a ditadura do Estado
Novo, e ele se integrou ao movimento A Resistência, que contava,
inclusive, com o jornal panfletário O Cupim. A responsabilidade
2

Informação dada por Paulo Gonçalves de Medeiros (1921-2006), irmão
de José Gonçalves, em entrevista concedida exclusivamente para esta
pesquisa, em 18 e 19 de dezembro de 2001.

3

Carta manuscrita, que permanece inédita, à irmã Amélia Gonçalves,
em 4 de agosto de 1941.

4

Nota do Diário de Pernambuco sobre o II Congresso de Poesia do Recife,
de 26 de julho de 1946, cuja “comissão promotora” era composta por
Tomaz Seixas, Edson Régis, José Gonçalves de Medeiros, Américo
Bandeira e Ariano Suassuna.
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pelo jornal, segundo Antonio de Brito Alves, era quase que
inteiramente de José Gonçalves: “Que seria do ‘Cupim’ se você
de mangas arregaçadas, pela noite a dentro, não escrevesse os
artigos e mesmo as manchetes e não fosse distribuí-los sem medo
da violência e da arbitrariedade!” (ALVES, 1952, p. 1).
E Glaucio Veiga, que divide a responsabilidade pelo panfletário, afirma: “A minha geração sabe muito bem o que foi
esta quadra de 41 a 45. A polícia vivia em nossos calcanhares.
As prisões se sucediam. Mas nós conspirávamos. Ao nosso jeito.
Espalhando o jornal ‘O Cupim’” (VEIGA, 1952, p. 1).
Por causa dessas ações, José Gonçalves foi preso várias
vezes, de acordo com seu irmão Paulo Gonçalves: “Várias
vezes, preso várias vezes. Sendo que esta, que eu lhe contei,
eu assisti pessoalmente. E outras vezes era preso na rua.
Levava, passava uma, duas horas na detenção, prestando... na
delegacia, prestando depoimento... e... era solto.”5; e Oswaldo
Lamartine, que afirma:
[...] naquela efervescência, quando morreu Demócrito de
Sousa Filho6, em Pernambuco, eles andavam fazendo um
meeting, discurso... Ele disse da patota dele, foi o último a ser
preso. Que foi preso assim, às três pras quatro horas. Ou quase
de madrugada. E foi levado pra uma prisão, em Recife, que
era considerada a pior prisão política do Brasil. Chamavam “O
Brasil Novo”. [...] Então, quando abriram a porta da prisão...
aquele corredor de grade, de cela... de um lado e de outro...
uma luzinha... só pra fazer penumbra, lá no fim... Ele começou

5

Paulo Gonçalves de Medeiros, em entrevista concedida, cf. nota 2.

6

Demócrito de Sousa Filho era colega de José Gonçalves no Curso de
Direito, em Recife. Foi assassinado pela polícia do Estado Novo, em
03 de março de 1945, na sacada do Diário de Pernambuco, durante
comício em prol da candidatura de Eduardo Gomes à Presidência
da República. O discurso que José Gonçalves proferiu no enterro do
acadêmico foi publicado com o título de “Oração a um jovem morto”,
em jornais de Pernambuco e, inclusive, do Rio de Janeiro.
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a assobiar a Marselhesa... e de todas as celas, responderam.
Era um negoço bonito! Isto, eu me lembro. Contado por ele.7

Após a queda do Estado Novo, ainda estudando em Recife,
José Gonçalves ingressa na política partidária, filiando-se à
União Democrática Nacional (UDN), em 1946, mesmo ano em
que se casa com sua prima Hilda Pinho Gonçalves de Medeiros,
com quem teria dois filhos: Maria Amélia Gonçalves de Medeiros
(1947-1994) e Alexandre José Gonçalves de Medeiros (1951), que
nasceu seis dias após a morte do pai.
Nas primeiras eleições livres pós-Estado Novo, José
Gonçalves elege-se deputado estadual constituinte pelo Rio
Grande do Norte, em 19 de janeiro de 1947. Mas em pouco tempo,
ele estava decepcionado com a UDN, e pode-se mesmo dizer
que com a política, de acordo com o comentário que fez em
carta ao seu irmão Genival Medeiros, em 16 de maio de 1949:
“[...] em política não entra como valor ponderável a ‘memória’.
Infelizmente os homens esquecem em política com maior facilidade que as crianças aos 2 anos”.
Especificamente sobre a UDN, ele afirma no trecho
seguinte da entrevista aos Diários Associados:
Jamais me considerei um udenista. O espírito que procurei
manter, participando da política, foi o espírito brigadeirista dos companheiros de 1945 na “resistência”, em Recife.
Continuo convencido de que não é a ligação do homem ao
partido que resolve os sempre adiados problemas administrativos. Sempre me reservei o direito de opinar. É público e
notório que dentro da UDN essa minha independência sempre
causou espécie (Diários Associados. Natal, 1950, s/p).

Depois do rompimento com a UDN, José Gonçalves filia-se
ao Partido Republicano – PR, fundado em 02 de junho de 1950, por
Arthur Bernardes, e disputa a reeleição pela Aliança Democrática,
que uniu o Partido Social Democrático (PSD), o Partido Social
7

Oswaldo Lamartine de Faria (1919-2007), em depoimento de 12 de
novembro de 2003, exclusivo para esta pesquisa.
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Progressista (PSP) e o Partido Republicano (PR), liderados respectivamente por Georgino Avelino, Café Filho e Dix-Sept Rosado.8
Este foi eleito Governador do Estado, tendo como seu vice Sylvio
Pisa Pedroza, do PSD (cf. GALVÃO, 1982, p. 18 e 45).
Não sendo reeleito, José Gonçalves é convidado por DixSept Rosado para integrar o seu governo. Então, ele assume a
diretoria da Imprensa Oficial do Estado, que publicava o jornal
A República, do qual acumulou o cargo de diretor.
Mas a trajetória de José Gonçalves seria interrompida cedo,
pois a tragédia rondava seus passos. Em 30 de março de 1951,
escapa do acidente automobilístico que vitimou seus amigos
Mário Negócio de Almeida e Silva9 e Omar Medeiros, no município
de Tacima, na Paraíba. E, pouco mais de três meses, em 12 de
julho de 1951, na viagem que fazia ao Rio de Janeiro, então capital
federal, junto com o governador Dix-Sept Rosado, o avião em
que viajavam caiu no Rio do Sal, em Aracaju, Sergipe, vitimando
32 pessoas, entre elas o Governador e três de seus secretários
de governo: Felipe Pegado Cortez, José Borges de Oliveira e José
Gonçalves Pires de Medeiros (cf. GALVÃO, 1982, p. 48).

2.2 O homem de letras
Além da política, o grande interesse de José Gonçalves
era a literatura, e logo que ingressou no Colégio Ateneu, com
apenas 12 anos, integrou-se ao grupo que compunha a Academia
de Letras do Ateneu Norte-rio-grandense, passando a publicar
em seu órgão de divulgação – o jornal O Ateneu, do qual foi um
de seus redatores (Cf. MELO, 1987, p. 99).

8

Jerônimo Dix-Sept Rosado Maia (1911-1951), eleito governador do Rio
Grande do Norte, em 3 de outubro de 1950, administrou o Estado de
31 de janeiro a 12 de julho de 1951.

9

Mário Negócio era secretário geral do governo de Dix-Sept Rosado,
e Omar Medeiros, empresário (cf. GALVÃO, 1982, 49).

127

Arquivos de correspondências

Demonstrações de apreço pela literatura encontram-se
em várias de suas correspondências ao irmão Genival Medeiros,
aos amigos ou em pequenos textos de crítica literária, nos
quais apresenta afiado senso crítico. Em uma das últimas
cartas que escreveu a Genival, tece comentários e transcreve
um longo trecho da novela Judas Iscariotes10, e arremata: “A tal
da literatura é espetacular!!!”11
Em uma das notas de caderneta,12 publicada somente
quarenta anos depois da morte do autor, os alvos são três de
seus contemporâneos: Augusto Frederico Schimidt, Lêdo Ivo e
Mário Quintana. Assim, afirma José Gonçalves sobre Schimidt:
“Acabo de ler o ‘Galo Branco’, de Schimidt. Nunca um livro me
deu tão grande expressão de falsidade, farisaísmo, de atitude
estudada, de esnobismo intelectual”. E mais adiante emenda:
“Só uma página é digna do poeta: a lembrança rápida do pai,
os traços fortes pintando a sua figura quase morta numa gare
de Paris ante o espanto de menino de oito anos” (O Poti, Natal,
20 de out., 1991, p. 05).
Já sobre Lêdo Ivo, apresenta argumento não menos crítico,
indicando pontos fracos, mas reconhecendo o que haveria de
bom na escritura do poeta alagoano:
10

Novela do escritor russo Leonid Andreiév (1871-1919). A publicação
brasileira mais recente dessa novela é Judas Iscariotes e outras histórias,
da Editora Claridade (São Paulo, 2004), com tradução direta do russo,
por Henrique Losinsky Alves.

11

Carta a Genival Medeiros, 18 dez. 1949.

12

José Gonçalves comenta a respeito destas cadernetas em dois textos:
no que antecede o conto Ensaio kafkiano, no qual se refere a “quarenta
cadernetas cheias de notas...” (PINTO, 2002, p. 57), e em outro publicado no Diário de Pernambuco, 13 jul. 1952, diz ele: “Já estão cheias
52 cadernetas”. Na verdade, além desse conjunto de cadernetas,
existem no espólio do autor vários textos esparsos, que não fazem,
necessariamente, parte das cadernetas, o que pode ser o caso deste
texto (O Poti, Natal, 20 out. 1991), e de outros aqui referidos sob a
denominação genérica de nota de caderno ou nota de caderneta.
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A mesma decepção com o romance de Lêdo Ivo, invadido por
expressões forçadas, tentando uma poesia em prosa que fica
incompleta como ar refrigerado. “As alianças” e “Caminho
sem Aventura”, dois romances que não valem seu notável
poema Hemengarda; principalmente o último, com trechos
em Recife, uma cidade tão característica entrando no romance
como inexpressiva rotunda de comédia em circo americano
(O Poti, Natal, 20 de out., 1991, p. 5).

E em relação ao gaúcho Quintana, coloca-se na contracorrente do que havia dito a crítica da época:
E a conivência da crítica enchendo de ar os balões, como
acontece agora com esse “Sapato Florido” do poeta Quintana
que sem inspiração enche um livro de afirmações como esta:
“Alarmar senhoras gordas é um dos maiores encantos desta
e da outra vida”, onde não encontramos nenhum senso de
humor do “non sense”, nem o gosto do disparati. E são cento
e trinta páginas, cada uma com pensamentos semelhantes
a este, sem sentido e sem conteúdo, nem ao menos poético
(O Poti, Natal, 20 de out., 1991, p. 05).

Em contraponto a esses comentários, José Gonçalves acrescenta referências a leituras de autores que, naquele momento,
já dispunham de renome internacional, dentre eles, três prêmios Nobel de Literatura: “Depois de ler ‘O Lobo da Estepe’, ‘Os
Moedeiros Falsos’, ‘Os Thibault’, ‘Os Irmãos Karamazof’, não é
possível gostar de ‘Sapatos Floridos’ e é mesmo para descrer
da nossa literatura”13.
Além de seu interesse pelos rumos que tomava a literatura
nacional, José Gonçalves também estava atento ao que ocorria
em sua província e nem sempre estava satisfeito com o que se
produzia por aqui. Em carta a Mauro Mota, de 25 de outubro
de 1945, revela o plano de criação de uma revista literária
13

Os livros citados são, respectivamente, do escritor alemão Hermann
Hesse (1877-1962), e dos franceses André Gide (1869-1951) e Roger
Martin du Gard (1881-1958). Os três primeiros são vencedores do
Prêmio Nobel, e o autor do último, o russo Fiódor Dostoiévski (18211881), é um dos escritores mais importantes da literatura universal.
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para o Rio Grande do Norte: “Zero” pretende ser o órgão de
alguns que não estão satisfeitos com o que se produz aqui. O
essencial, portanto, é o grupo, o movimento, e estes existem”.
E se coloca como líder do grupo, do qual cita os nomes, como
será visto mais adiante.
Cinco anos depois, continua insatisfeito com os rumos
das letras potiguares. Em uma das cartas a Thales Ramalho,
de 22 de fevereiro de 1949, ele evidencia a preocupação com o
status das produções locais: “Américo14 está fazendo um grande
esforço para que tenhamos aqui um suplemento literário à altura
das possibilidades do DIÁRIO” (grifos nossos).
Ainda no ano de 1949, a 17 de julho, escreve novamente a
Thales Ramalho, mas dessa vez em tom bastante pessoal, para
falar de sua satisfação em ler sem compromissos: “estou aqui
lendo em ritmo de suingue, sem método e hora marcada, como é
mais gostoso”. E logo em seguida, dá uma mostra de consciência
sobre o seu próprio fazer literário: “dei mais dois capítulos àquela
história do filho do pastor, mas acho a coisa meio descondensada,
meio não sei como. talvez um tanto afetada”.
Em uma nota encontrada entre seus escritos15, além de
manifestar aguçado senso crítico ao analisar a produção de
seus contemporâneos, e considerar Graciliano Ramos como “o
nosso melhor romancista”, José Gonçalves registra o seu projeto
para se dedicar aos trabalhos de escritor, ao afirmar que está
“colhendo notas e impressões para mais tarde rever”.
Além disso, José Gonçalves era considerado “um dos vivos
e brilhantes ‘leaders’ dos novos do Rio Grande do Norte e do
Nordeste”, como é descrito na apresentação da entrevista que
14

Américo de Oliveira Costa (1910-1996). Advogado, escritor e jornalista
potiguar. Entre suas obras, encontra-se o livro Viagem ao Universo
de Câmara Cascudo, ganhador do Prêmio Nacional Luís da Câmara
Cascudo da Fundação José Augusto, 1969 (cf. CARDOSO, 2000).

15

Apontamentos inéditos recolhidos nos papéis de José Gonçalves de
Medeiros. Diário de Pernambuco. Recife, 13 de julho de 1952.

130

Perfil na penumbra: a imagem de José Gonçalves de Medeiros através de suas cartas

concedeu ao Jornal do Commercio, em 04 de setembro de 1949
(PINTO, 2002, p. 87).
Das notas de caderneta – era assim que José Gonçalves
se referia aos seus textos – deixou considerável quantidade
publicada nos jornais Diário de Natal, A Ordem, Jornal da Tarde
e A República, e na Revista de Letras, em Natal. Também publicou no Diário de Pernambuco, no Correio da Manhã, no Jornal
do Commercio, e na Revista Nordeste, em Recife; além de ter
colaborado com os Diários Associados, em João Pessoa, segundo
seu irmão Amaury Medeiros16.
Entre os títulos publicados, destacam-se o conto “Menino
em dezembro” e o poema “Despedida do pássaro morto”. Do
conto, esta pesquisa teve acesso a seis publicações, quatro em
jornais e duas em livros, e do poema, quatorze publicações,
sendo dez em jornais, uma em plaquete e três em livros.
Além do conto e do poema referidos, tivemos acesso
a outros quatro contos: “Rua de Santa Eulália”, “Paisagem
humana”, “Ensaio kafkiano” e “Um dia em nossa casa”. Dos
cinco contos mencionados, apenas em relação ao “Menino em
dezembro” é possível estabelecer uma historiografia, apesar de
algumas informações a seu respeito serem bastante imprecisas.
As cinco edições posteriores à primeira do Diário de Pernambuco,
feita pelo próprio autor, em janeiro de 1949, apresentam problemas que vão de falta de referências em relação a publicações
precedentes a modificações em sua estrutura.
Dois anos e meio depois da primeira publicação, o conto foi
reeditado pelo Diário de Pernambuco, por ocasião da morte de José
Gonçalves, em julho de 1951, quando começa a sofrer alterações.
16

Amaury Pires de Medeiros (1929-2004?), irmão de José Gonçalves,
em entrevista concedida em 6 de dezembro de 2000, para esta
pesquisa. Como se vê, a data de morte é indeterminada, tendo
em vista que as informações que obtivemos dos familiares foram
imprecisas, e não tivemos acesso a nenhum documento que nos
fosse esclarecedor a esse respeito.
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Estas se acentuam no ano seguinte, no Diário de Natal, que publicou o conto em comemoração ao primeiro aniversário da morte
do autor, em julho de 1952. O mesmo jornal potiguar o reeditou
em 1995, embora o texto de apresentação ignore que o periódico
já o havia publicado quarenta e três anos antes. No mesmo texto
do jornal natalense, afirma-se que o conto “foi publicado pela
última vez em janeiro de 1949, no Diário de Pernambuco”, ignorando
também a segunda publicação do diário pernambucano, assim
como a antologia Contistas norte-rio-grandenses (CASTRO, 1966),
na qual, “Menino em dezembro” foi incluído.
No entanto, no cotejo entre essas edições, é facilmente
verificável que a edição de 1995 (Diário de Natal) foi copiada
da segunda do Diário de Pernambuco (1951), pois apresenta as
mesmas modificações.
Além das publicações em jornais, “Menino em dezembro”
saiu duas vezes em livro: a primeira, em 1966, na antologia
Contistas Norte-rio-grandenses, acima referida, organizada por Nei
Leandro de Castro. A segunda e mais recente ocorreu em 2002,
em A Coleção José Gonçalves, que reúne textos do homenageado
(cartas, contos, entrevista e poema), e uma série de depoimentos
e crônicas sobre ele, compilados por Lenine Pinto. Porém, as
duas últimas edições referidas são as mais modificadas em
relação à primeira publicação do Diário de Pernambuco, de 1949.
Sobre o conto “Rua de Santa Eulália”, há poucas referências.
Encontra-se em um recorte de jornal no qual não constam o
nome do suporte, data ou local de publicação, porém, uma nota
informa que ele foi “publicado em 24 de junho de 1950, no Diário
de Pernambuco”. Além disso, apenas dois registros: o primeiro,
em Panorama da Poesia Norte-rio-grandense (WANDERLEY, 1965, p.
53), e o segundo, em A coleção José Gonçalves (PINTO, 2002, p. 10). As
mesmas menções aparecem sobre o conto “Ao norte da árvore”,
nos suportes mencionados. Entretanto, no que se refere ao último,
esta pesquisa ainda não encontrou alusão de que ele tenha sido
publicado, identificando apenas a sua existência no espólio do autor.
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“Paisagem humana” está na plaquete José Gonçalves –
homenagem, publicada pelo Departamento Estadual de Imprensa
(1965), mas é provável que tenha sido editado antes em outra
fonte, pois a maioria dos textos versa sobre o autor e foram
escritos depois de sua morte.17 Além do conto mencionado, de
autoria de José Gonçalves, encontram-se na plaquete o poema
“Despedida do pássaro morto” e outros dois textos de seu homenageado: “Eretz Israel” e “Duque de Caxias”, de natureza não
literária, sobre os quais também não há referência de publicações
anteriores.
Já o “Ensaio kafkiano” é um conto incompleto – um
esboço, como afirma o próprio autor: “[...] lembrando Kafka
anotei ideias que talvez não sejam nunca, nem mesmo um
pobre conto” (Cf. PINTO, 2002, p. 57). Na verdade, a história
desse conto é bastante obscura. Foi publicado na Revista de
Letras,18 um mês depois da morte do autor, mas tudo leva a crer
que seja mais uma das notas de caderneta que José Gonçalves
costumava entregar aos amigos19. Antes do esboço da estória
ele afirma que tem “quase 40 cadernetas cheias de notas [...] e
até desenhos e esqueletos de contos e poemas”. No entanto, em

17

Além da edição referida: José Gonçalves: homenagem (1965, p. 54-58),
esta pesquisa teve acesso, ainda, a outras duas publicações deste
conto em Duarte; Macêdo (2001, p. 353-357) e Pinto (2002, p. 76-79).

18

Publicado inicialmente na Revista de Letras nº 1, p. 15, Natal, agosto
de 1951 e, depois, em A coleção José Gonçalves (PINTO, 2002, p. 57-61),
com o título “NOTA DE CADERNO: Um ensaio kafkiano”.

19

A esse propósito, vale lembrar que seu texto mais conhecido, o poema
“Despedida do pássaro morto”, encontrava-se com o advogado Arnaldo
Lemos, ex-colega de José Gonçalves na Faculdade de Direito do Recife,
que o publicou depois da morte do autor, assim como o poema em
prosa “Meu amigo”, que se encontrava com Altamiro Cunha e foi
publicado por este na Revista do Clube Internacional, em maio de 1949,
além de duas “notas de caderno” publicadas em O Poti (Natal, 20 de
out. 1991), que estavam em posse de Oswaldo Lamartine de Faria,
um dos grandes amigos de José Gonçalves.
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outra nota,20 embora não seja possível estabelecer uma ordem
cronológica entre ambas, pois a segunda não está datada, ele
fala em 52 cadernetas, o que desautoriza a hipótese de que
tenha sido o próprio autor o responsável pela publicação de
um texto incompleto.
Diferentemente dos outros contos, à exceção de “Ao norte
da árvore”, que ainda não sabemos se foi publicado, como referido acima, “Um dia em nossa casa...” conserva-se inédito, em
um manuscrito, enumerado por extenso, na parte superior
das páginas, num total de cinco. Além disso, sequer apresenta
um título, sendo utilizadas, para efeito didático, as primeiras
palavras da primeira frase: “Um dia em nossa casa vale por
uma semana de cansaço”.
Cumpre esclarecer que, em carta a Thales Ramalho, de
19 de julho de 1949, José Gonçalves menciona um texto ao qual
teria dado “mais dois capítulos”. Este teria como protagonista
o filho de um pastor21, assim como o conto mencionado, o que
não permite uma afirmação categórica de que ele seja um conto,
apesar de sua estrutura, ou se seria um daqueles capítulos aos
quais o autor se refere.22

3 O contexto das cartas de José Gonçalves
A correspondência de José Gonçalves, particularmente as
cartas aqui comentadas, concentra-se no período de quase uma
década, precisamente de 1941 a 1949, e compreende um conjunto
de dezessete cartas a cinco diferentes destinatários. Destes, o que
20

Apontamentos inéditos (recolhidos nos papéis de José Gonçalves de
Medeiros). Diário de Pernambuco, Recife – PE, 13 de julho de 1952.

21

Carta a Thales Ramalho, publicada no Diário de Pernambuco, em 13
de julho de 1952.

22

O conto “Um dia em nossa casa...” não faz parte do arquivo principal
do espólio do autor. Daí, a dúvida sobre a sua duplicidade. Espera-se
esclarecer esse fato nas cadernetas nas quais José Gonçalves escrevia
diariamente e onde se encontram outros contos, além de textos diversos.
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priva com mais assiduidade da verve de missivista do autor é o
seu irmão Genival Medeiros (1925-2000), a quem ele enviou sete
cartas. Em segundo lugar está o escritor pernambucano Mauro
Mota (1911-1984), a quem foram destinadas cinco cartas e, em
seguida, Thales Ramalho (1923-2004), destinatário de três cartas.
E, finalmente, com uma carta, cada, Amélia Gonçalves, irmã do
autor, e o padre Ambrósio Silva, então vigário da paróquia de Acari.
Sobre os dois últimos destinatários, vale destacar, a
carta a Amélia é a que abre a série de correspondências de José
Gonçalves, em 4 de agosto de 1941, e tem o mérito de anunciar
o início de sua atuação na imprensa pernambucana, como ele
afirma: “Já deves estar informada, que estou trabalhando no
‘Jornal do Commercio’”.
Já a carta destinada ao padre, datada de Recife, em 10
de outubro de 1945, no calor das eleições para a Presidência da
República, momentos finais do Estado Novo, difere do conjunto
por não se tratar de correspondência privada, mas de uma
carta aberta ao vigário da paróquia e à população de Acari, e
devido ao seu conteúdo fortemente político.
Destaque-se, ainda, o fato de que as cartas endereçadas a
Mauro Mota e a Thales Ramalho foram publicadas no Diário de
Pernambuco, em 13 de julho de 1952 e reproduzidas em A coleção
José Gonçalves, coletânea de textos do autor e sobre ele, organizada por Lenine Pinto, em 2002. A exceção é uma das cartas a
Mauro Mota, sem data, publicada no periódico pernambucano,
mas não incluída na coletânea.
Já a Carta aberta ao vigário de Acari, foi publicada por
Paulo Bezerra, no livro Cartas dos sertões do Seridó, no ano 2000,
enquanto o conjunto de cartas que José Gonçalves escreveu
aos seus irmãos Amélia e Genival permanece inédito. Esse
grupo corresponde a nove cartas, oito manuscritas e apenas
uma datilografada, dirigida a Genival e datada de Acari, em
25 de maio de 1949.
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4 O que dizem as cartas
Interessa observar, na correspondência de José Gonçalves,
aqueles assuntos que o situam diante do contexto histórico e
político em que ele viveu e produziu sua obra, pois os autores
de textos epistolares, na condição de interlocutores de um
destinatário específico, ampliam consideravelmente o protocolo
linguístico da escrita de si no trato dado a questões de interesse
coletivo, uma vez que através de suas inquietações intelectuais
passam a registrar, no gênero em causa, seus pensamentos no
entorno da cultura em um dado momento da história de seu
país, de seu estado ou comunidade.
Seguindo essa tendência, as cartas de José Gonçalves
revelam um perfil pouco conhecido até o momento. É bem
verdade que um perfil na penumbra, que ainda não permite
a identificação real do sujeito, pois este é o primeiro estudo
sobre as cartas do autor. Além disso, faz-se necessário notar
que não dispomos de todo o conjunto de correspondências
produzidas por ele, pois, no corpus em análise, há diversas
referências a cartas escritas a outros destinatários, às quais
ainda não tivemos acesso.
Uma dessas situações pode ser um interessante diálogo
estabelecido sobre o material que, em carta a Mauro Mota, de
13 de maio de 1949, José Gonçalves diz ter encontrado:
Talvez dê um pulo aí e levarei grandes documentos encontrados aqui no interior (cartas de Mário de Andrade falando
sobre o dilema cristianismo-comunismo e uma carta notável
do poeta Raul Bopp, falando de suas saudades de Olinda – 1922).
Não posso ainda divulgá-las porque são dirigidas a “Antonio
Bento” de Araújo Lima, nosso conterrâneo que mora no Rio
e com quem ainda não me comuniquei.
Antonio Bento parece que teve grande saliência no movimento
intelectual da mocidade daquele tempo pois a carta refere-se
sempre a Zé Lins, Murilo Mendes e Manoel Bandeira.
Encontrei no porão da casa de seu irmão [Agenor Medeiros],
um chefe político meu amigo, muita coisa mais: ótimos
livros franceses [...].
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O mesmo assunto ele aborda em carta, sem data, a Thales
Ramalho. Aliás, com bem mais detalhes, pois faz um verdadeiro
rol das obras encontradas (cartas, livros e revistas, e uma aquarela de Di Cavalcanti), além de transcrever e comentar trechos
da carta de Raul Bopp. E, mais uma vez, reitera a necessidade de
se comunicar com o proprietário dos objetos: “Agenor Medeiros
autorizou-me a trazer muita coisa, mas vou primeiro escrever
ao Antonio Bento23”.
O acesso a essa provável carta certamente traria novas
luzes sobre os desdobramentos dessa descoberta, assim como
poderia evidenciar novas visões do autor sobre as obras encontradas, e principalmente, se houve aproximação do missivista
com o detentor das obras, se uma nova relação se estabeleceu.
Para seguir o percurso das cartas24 de José Gonçalves
e podermos traçar um esboço de seu perfil, ainda que na
penumbra, como mencionado anteriormente, adotamos os
parâmetros estabelecidos por Marco Antonio de Moraes25, a
partir da correspondência de escritores e artistas brasileiros.
De acordo com o estudioso em questão, a documentação de
natureza privada pode ser pensada a partir de três grandes
perspectivas: 1ª – as cartas revelam “um perfil biográfico”
delineado pela “expressão testemunhal”; 2ª – o estudo do gênero
23

Antônio Bento de Araújo Lima (1902-1988) é considerado um dos
grandes divulgadores da arte moderna no Brasil. Da convivência com
Mário de Andrade, Ismael Nery, Di Cavalcante, Portinari resultaram
diversas obras, entre elas, uma biografia deste último. Já as referências
a José Lins do Rêgo e a Raul Bopp, mencionadas por José Gonçalves,
provavelmente estão relacionadas à amizade que Antônio Bento
fez com eles durante o período de residência em uma república de
estudantes, em Olinda, nos primeiros anos da década de 1920, quando
cursavam Direito em Recife (cf. BENTO, 1993).

24

Existem alguns bilhetes que não foram incluídos neste estudo porque
não temos conhecimento sobre quem sejam seus destinatários, afora
o escrito a sua mãe, Porfíria Eusébia.

25

Em “Epistolografia e crítica genética” (MORAES, 2007).
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epistolar pode “apreender a movimentação nos bastidores da
vida artística de um determinado período”; e 3ª – o gênero
epistolar é considerado como “arquivo da criação”, onde se
pode encontrar “a gênese e as diversas etapas de elaboração
de uma obra artística”.
Seguindo esses parâmetros, vejamos, de forma esquemática, como cada uma dessas perspectivas pode ser detectada nas
cartas de José Gonçalves, como cada bloco de informação pode
contribuir para a constituição de um perfil do autor, levando-se
em conta a integração das perspectivas elaboradas por Moraes.
Assim, consideramos como “perfil biográfico” delineado
pela “expressão testemunhal” aqueles momentos em que o
autor comenta com seus interlocutores os temas mais corriqueiros, suas preferências pessoais ou, em alguns casos, aqueles
assuntos pelos quais o autor não apresenta empatia, ou seja,
declarações que “contam a trajetória de uma vida, delineando
uma psicologia singular” (MORAES, 2007, p. 30).
Com relação a esse perfil mais pessoal, destacamos situações que revelam o autor como um sujeito bem humorado,
espirituoso, e até sarcástico, a depender do interlocutor a quem
se dirige. Assim é que, nas cartas ao seu irmão Genival, apesar
de também tratar de assuntos sérios com ele, surgem momentos
bastante descontraídos, beirando o humor.
Na primeira carta que escreveu ao irmão, em 12 de novembro de 1943, assim se refere sobre a ausência de notícias de sua
irmã mais velha: “Dizem que Amélia ‘bateu a bota’ e foi para a
cidade de ‘pés juntos’. Será verdade?”; “Estou inclinado a crer
que sim, pois nunca mais soube notícias d’ela”.
Já em 16 de maio de 1949, o alvo de brincadeiras é o próprio
Genival. E aqui abrimos um parêntese para antecipar o motivo
da sua inquirição. Dos onze irmãos de José Gonçalves, alguns não
foram registrados com o sobrenome Gonçalves, tendo apenas o
último nome da mãe e o último do pai (Pires de Medeiros). Assim,
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subentende-se pelo trecho seguinte, que Genival consultou o
irmão advogado sobre o acréscimo de Gonçalves ao seu nome,
ao que ele responde:
Quanto à mudança de seu nome com o acréscimo de Gonçalves,
vou providenciar embora pense que no registro só poderá ser
aumentado se você casar comigo ou com outro danado dessa
raça paraibana de “frechados”.
Adote logo, na rua, na pensão, nas cartas, na zona, quando for
preso pela R.P., na Faculdade, etc. o nome de Genu Gonçalves
e deixe o nome verdadeiro para as coisas sérias que não valem
nada como estudo, provas parciais, colação de grau etc.

Mas se há momentos de descontração nas cartas de José
Gonçalves, também há aqueles em que ele demonstra indignação, como quando expressa as suas divergências com o regime
político então vigente no Brasil – a ditadura Vargas ou Estado
Novo. E a dicção de conversa logo se transforma também em
crítica, comentários, reflexão política, oferecendo ao leitor do
presente um registro do acontecido e a sua visão sobre os fatos.
Ao comentar uma das ações populistas implementadas por
Getúlio Vargas, a “regulamentação do salário familiar”, em carta
a Genival Medeiros, de 25 de novembro de 1943, ele protesta:
“parece mais uma tapeação deste estado para-fascista a que
chamamos Estado Novo. Estou convencido é que precisamos
jogar com esta porcaria por terra”.
Na mesma carta, ele alerta o irmão, embora de forma
jocosa, sobre os excessos do regime: “É bom não tocar em
política, nas cartas que me escrever, pois a polícia está censurando minhas cartas e me seguindo, só porque eu estou
frequentando a casa do maior sociólogo do Brasil: Gilberto
Freyre. Pobres Cherloques!!!”
Situações também reveladoras de um perfil mais íntimo
do autor, encontram-se em vários trechos das cartas a Thales
Ramalho. Em 19 de junho de 1949, em carta datilografada,
conforme se depreende de seu início, ele começa assim: “eliminei as maiúsculas porque o dedo esquerdo deve sempre estar
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livre e as maiúsculas são muito chatas”. E nessa mesma carta,
a confissão de desagrado com a profissão que seguiu: “nada
ainda de advocacias. graças a deus”. E neste outro trecho de
uma carta sem data (não sabemos se escrita antes ou depois da
anteriormente citada): “Estou esperando minha lata de doutor
e uns livros que comprei na Editora para meter a alma e a má
vontade na advocacia”. Uma confissão que o autor não parece
disposto a fazer a qualquer pessoa, nem mesmo aos irmãos,
aos quais não se refere ao curso, ainda mais nesses termos.
O que demonstra que o fato de ter concluído a graduação em
oito anos, prova que essa área não era de seu interesse e que,
provavelmente, ingressou em Direito por escolha ou imposição
paterna, como era costume na época.
Quanto à segunda perspectiva de estudo do gênero epistolar, preconizada por Marco Antonio de Moraes (2007), de que
é possível “apreender a movimentação nos bastidores da vida
artística de um determinado período”, há diversas situações
nas cartas de José Gonçalves em que isso ocorre.
Selecionamos, então, algumas dessas situações. Naqueles
anos de 1940, estava em voga a criação de revistas culturais e
suplementos literários nas capitais nordestinas. E José Gonçalves
estava sempre atento a esses movimentos. Em carta a Thales
Ramalho, de 12 de fevereiro de 1949, ele comenta sobre os
esforços de Américo de Oliveira Costa para criar, em Natal, um
suplemento literário “à altura das possibilidades do DIÁRIO”26
reconhecendo, evidentemente, a superioridade do suplemento
recifense, no qual publicou alguns de seus textos, como o conto
“Menino em dezembro”, em janeiro desse mesmo ano.

26

Em A coleção José Gonçalves (PINTO, 2002), o nome do jornal encontrase completo e destacado em itálico: Diário de Natal, porém, o DIÁRIO
ao qual José Gonçalves se refere é o de Diário de Pernambuco, forma
abreviada que ele usava, quase sempre, em referência ao periódico
pernambucano, além de, às vezes, usar apenas D.P.
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Na sequência desse comentário, ele emenda o seguinte:
“Um grande sucesso é o poema de Mauro27 sobre as namoradas,
dos americanos, para o qual escrevi uma apresentação. Tiramos
da revista Clã”.28 Dessa forma, José Gonçalves se situa não só
como um observador da cena cultural, mas também como ativo
participante dela, ao comentar um poema recém divulgado
e, além disso, fazer a sua apresentação para ser publicado,
provavelmente, no suplemento que por aqui tentava se renovar,
como ele afirma na mesma carta: “O de domingo (13) já sai com
uma feição muito boa.”
Comentários dessa natureza também ocorrem em outras
circunstâncias, seja relativos aos próprios projetos, seja alusivos
a realizações de terceiros. Sob esse ponto de vista, o planejamento em torno da divulgação de um determinado projeto
artístico, bem como “as dissensões nos grupos e os comentários
acerca da produção contemporânea aos diálogos” permite
ao estudioso sobre o assunto, ainda segundo Moraes (2007),
“compreender que a cena artística [...] tem raízes profundas
nos ‘bastidores’, onde, muitas vezes, situam-se as linhas de
força do movimento”.
Nesse sentido, ressaltamos duas situações distintas. A
primeira é o plano de criação de uma revista sobre a qual José
Gonçalves comenta em carta a Mauro Mota, de 25 de outubro de
1945. Projeto esse que, apesar da robustez de informações que o
autor nos dá por meio dessa carta, não chegou a se concretizar,
por motivos ainda alheios ao nosso conhecimento.
Vale salientar em que termos ele se refere ao projeto.
Aliás, toda a carta gira em torno da proposta de criação da
27

O poema referido é “Boletim sentimental da guerra no Recife” que,
depois de sair em jornais e revistas, foi publicado em Elegias, primeiro
livro de poesias de Mauro Mota, em 1952, com prefácio de Álvaro
Lins (Edição Jornal de Letras, Rio de Janeiro, 1952, p. 30-34).

28

Revista cultural que circulou durante as décadas de 1940 e 1950,
em Fortaleza-CE.
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revista, exceto o último trecho, quase um post scriptum de três
linhas, sobre uma “nota” enviada a Mauro Mota, certamente
com a intenção de que fosse publicada.
Sobre a revista, José Gonçalves dá a entender que ela já
era dada como um acontecimento: “Fala-se em ‘Zero’ e basta
para que ela exista”. Um fato que, se ainda não havia se consumado, cedo ou tarde se realizaria. Mas, além disso, ele analisa
as condições técnicas para a efetivação do periódico: “Não é
fácil fazer-se uma revista numa cidade como Natal onde há boa
vontade mas não há tipos suficientes nem clicherie, nem linotipos disponíveis”. Idealiza cenários: “Penso que transferiremos
para Recife as ‘nossas oficinas’ porque do contrário ficaremos
à espera daquele milagre do catecismo por meio do qual ‘Deus
fez o mundo do nada’”.
E se não define um programa, uma linha que caracterizasse um movimento, é porque achava isso “meio goebliano”,
em referência ao ministro da propaganda nazista que a tudo
pretendia controlar, pois não concordaria com a imposição de
um roteiro pré-estabelecido. Mas, se não sabia exatamente o que
queria que fosse a revista, sabia que ela pretendia ser “o órgão
de alguns que não estão satisfeitos com o que se tem feito por
aqui”, isto é, deveria criar algo novo, diferente do estabelecido.
Mas além de planejar cenários prováveis, José Gonçalves
delineia o grupo que comporia a revista, citando nomes: “faz
três meses que já temos o nome e as colaborações de Lenine
Pinto, João Lins Caldas, Walflan Queiroz, Oswaldo Lamartine,
Bezerra Gomes, Câmara Cascudo, Fagundes de Menezes, Thomaz
Seixas, Zé Otávio, Zé Laurêncio, Thales Ramalho, Grimaldi
Ribeiro, Newton Navarro, e vamos insistir na de Américo de
Oliveira Costa, Veríssimo de Melo e Hélio Mamede”.
Como se não bastasse, ele ainda informa a quantidade
de material que já teria disponível e até o volume que deveria
ter a revista: “Em 50 páginas penso que não caberá tanto, mas
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fica assegurado o número dois [...]”. Informações palpáveis
demais para admitirmos que se trate apenas de elucubrações.
Ao contrário, o que podemos supor é que alguma discordância
no grupo tenha impedido o prosseguimento do projeto.
A segunda cena de bastidores que ressaltamos diz respeito
a discordâncias que José Gonçalves tinha para com o grupo
que compunha a revista Bando29, certamente devido à ligação
de alguns de seus membros com as ideias integralistas, das
quais ele era opositor combativo. Mesmo assim, ele reconhece
as qualidades do grupo. Em carta a Thales Ramalho, sem data,
embora se depreenda que ela seja do ano de 1949, pois esse é o
ano de lançamento da revista, José Gonçalves afirma: “Saiu o
2º Bando, um pouquinho melhor. A primeira página são coices
em Mauro. Dizem que é de autoria de Veríssimo”. E ainda sobre
Bando, ele se refere na entrevista que concedeu ao Jornal do
Commercio, em 04 de setembro de 1949: “Abro aqui um parêntese
para dizer que embora não aprecie o chamado movimento
de ‘Bando’, não é possível esquecer o esforço que ele faz por
realizar alguma coisa”.
O terceiro modo de exploração do gênero epistolar, presente na correspondência de José Gonçalves, é o que diz respeito
à carta como “arquivo da criação”, no qual se pode encontrar “a
gênese e as diversas etapas de elaboração de uma obra artística”,
segundo a perspectiva de Moraes, já aqui mencionada. Nesse
aspecto, as cartas de José Gonçalves estão repletas de registros
tanto de planos já concluídos quanto de ideias ainda em esboço.
O primeiro projeto concluído ao qual ele faz menção é
Notas a lápis sobre Castro Alves, ensaio sobre o poeta baiano com
o qual ganhou o concurso da prefeitura de Recife, no ensejo das
29

A revista Bando era dirigida por Raimundo Nonato e Hélio Galvão.
Circulou de 1949 até meados da década de 1950, e contou com as
colaborações de alguns autores que comporiam a revista Zero, entre
eles: Luís da Câmara Cascudo, Veríssimo de Melo, Oswaldo Lamartine
e o próprio Hélio Galvão.
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comemorações do centenário do poeta dos escravos. O autor o
menciona na carta de 19 de junho de 1949, endereçada a Thales
Ramalho, referindo-se incredulamente sobre a publicação do
ensaio: “recebi uma carta de cezio dizendo que a documentação
e cultura tencionava, logo que houvesse verba editar meu estudo
sobre Castro Alves. penso que sendo assim ele será incluído nas
minhas obras póstumas”.
Na verdade, esse foi o único volume de seus escritos que
José Gonçalves viu publicado. Saiu no ano seguinte com o título de
Castro Alves – amor e revolução, pela Livraria Cosmopolita, de Natal.
Outro ensaio com o qual José Gonçalves também participou de concurso, mas dessa vez, sem lograr êxito, versa sobre
Joaquim Nabuco. A este, ele reporta-se em carta a Genival, de 18
de dezembro de 1949: “Soube agora que concluíram o julgamento
do Concurso Joaquim Nabuco. O prêmio foi dividido em dois e
coube a dois Cônsules: um que trabalha na O.N.U. e outro na
Bélgica. / Vamos sair para outra”. Este, sim, permanece em laudas datilografadas, encadernado e inédito, no espólio do autor.
Ainda no terreno percorrido para compreender o “arquivo
de criação” de José Gonçalves, encontramos em suas cartas
diversos registros de notas que ele diz estar enviando, que
enviou, ou que enviaria para Mauro Mota, como esta, em carta
de 13 de maio de 1949: “Estou com muitas notas sobre muitas
coisas e quando tiver o ‘estalo’ mandarei para você”.
Porém, de todas as referências ao “arquivo de criação”
do autor, a que melhor atesta o processo criativo, com registro
de “etapas de elaboração” da obra, encontra-se na carta do
dia 19 de junho de 1949, a Thales Ramalho. Nessa carta, José
Gonçalves afirma:
[...] dei mais dois capítulos àquela história do filho do pastor,
mas acho a coisa meio descondensada, meio não sei como.
talvez um tanto afetada. mas não tem nada. fica para as obras
póstumas que defunto aguenta tudo.
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Em verdade, uma anotação como essa, ao mesmo tempo
em que é uma fonte de informação importante para o estudo
da obra, também é enigmática e desafiadora para a pesquisa.
Isso porque, até o momento, tivemos acesso a um conjunto de
cinco laudas manuscritas, que se encontravam junto com as
cartas que José Gonçalves escreveu a Genival, cujo conteúdo
é uma história narrada por um menino filho de um pastor.
Devido à sua estrutura, estamos considerando-o como um
conto, mas, por enquanto, persiste a dúvida se esse manuscrito
é um texto independente ou se seria um desses capítulos
mencionados pelo autor.
Feito esse percurso até aqui sobre as cartas de José
Gonçalves, é preciso considerar, ainda, que não dispomos das
cartas recebidas por José Gonçalves, às quais ele faz referência
em sua correspondência ativa, em dez situações distintas. De
Genival, ele menciona que recebeu quatro cartas. Dentre estas,
o assunto mais interessante parece ter sido o tratado em 25 de
novembro de 1943, sobre o qual o autor se prolonga e revela um
pouco do seu pensamento político:
Recebi a sua carta um tanto-ou-quanto sociológica.
Este diabo de problemas humanos e sociais é que tem virado
a cabeça de todas as gerações desde as mais distantes épocas.
Convenhamos que a luta do homem-bicho com o bicho homem,
já era uma luta social.
Eles se atracavam por qualquer careta e finalmente entenderam de se agarrar por questões de propriedade.
Mas que propriedade?
– Ha!, respondiam, Deus atribuiu à nobreza do homem, o
direito de possuir arbitrariamente a terra que pisam.
Gozado!!!
Imagine você, que confusão tremenda se algum dia também
os irracionais entrassem na luta, invocando o mesmo preceito
a que os homens chamam “direito natural”.

De comentários como esse emerge um homem profundamente preocupado com os problemas sociais. E podemos
mesmo dizer que um homem com perfil de esquerda, embora
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ele hesite em assumir esse perfil, como fica demonstrado na
continuação da carta, ao abreviar a palavra comunismo e colocá-la entre aspas: “Isto pode cheirar a ‘comu...’ mas o certo é
que são convicções muito antigas na minha cabeça.”
As mesmas preocupações aparecem também em outras
cartas a Genival, principalmente quando José Gonçalves comenta
a respeito da seca no Nordeste e suas consequências. Mas,
sobretudo, elas ficam mais evidentes na carta aberta ao Padre
Ambrósio, em que o missivista fala de desigualdades sociais, enfatizando a pobreza, a falta de assistência médica e o analfabetismo:
Há uma infinidade de crianças, filhas de trabalhadores pobres,
morrendo à míngua porque lhes faltam os remédios que
custam caro, e suas mães morrendo de parto, e morreriam
muito mais não fosse o espírito de solidariedade humana e
caridade cristã dos poucos médicos que temos. Quantos são os
que não sabem ler e só sabem do próprio nome porque ouvem
pronunciá-lo? Estes sobem aos milhões e, rigorosamente,
pode dizer-se que todo o Brasil é analfabeto.

Mas se é possível depreender de declarações como essa
e da anteriormente citada, um perfil de esquerda, também é
lícito afirmar que se trata de uma ideia de esquerda em que
estão intrínsecos os ideais cristãos, por exemplo. É que, ainda
na carta ao vigário, José Gonçalves recorre à Carta Pastoral
divulgada naquele ano de 1945 pelo arcebispo do Rio de Janeiro,
D. Jaime de Barros Câmara, para abalizar a sua contraposição
ao padre Ambrósio:
Quando afirmamos que, de certo modo, os bens não estão
bem divididos entre os homens, nos valemos da mesma
Pastoral onde o arcebispo do Rio de Janeiro diz, entre outras
coisas: “os bens terrenos no mundo não se acham equitativamente distribuídos. Relações entre capital e trabalho
nem sempre se inspiram em normas de justiça e caridade.
Numa ordem social bem estruturada, a remuneração do
trabalho deveria proporcionar ainda o acesso à propriedade
particular de bens móveis e imóveis, quanto possível, a todo
operário econômico e honesto”.
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Além de citar o arcebispo, para combater o conservador
e temido vigário que defendia o candidato à Presidência da
República apoiado por Getúlio Vargas, José Gonçalves finaliza
a carta com palavras do Papa Leão XIII, tido como reformador: “quero lembrar o pensamento do Santo Padre, o Papa
Leão XIII, na encíclica ‘Sapientiae Christianae’ a quem V. Rvv.
deve obediência: ‘QUERER EMPENHAR A IGREJA NAS LUTAS
DE PARTIDO É PRETENDER SERVIR-SE DE SEU APOIO PARA
TRIUNFAR COM MAIS FACILIDADE SOBRE OS ADVERSÁRIOS, É
ABUSAR INDISCRETAMENTE DA RELIGIÃO’”.
Dessa forma, José Gonçalves, ao registrar o seu testemunho sobre um importante momento de nossa história, o deixa
como legado para as gerações futuras. Ao mesmo tempo, revela
o seu pensamento político intrinsecamente revestido dos ideais
da esquerda cristã que só viria a se constituir quase três décadas
depois, na teologia da libertação. Como sabemos, tal teologia
tem, exatamente na encíclica citada pelo autor, uma das fontes
que viriam inspirar esse movimento no âmbito da igreja.
Assim, as cartas de José Gonçalves, apesar de serem um
documento de cunho pessoal e uma forma de testemunho do
cotidiano vivido por ele, constituem-se em reserva de força e
de conhecimento na apreensão do momento histórico e cultural como contributo eficaz ao entendimento de sua obra e das
inquietações intelectuais referentes ao contexto vivido pelo
autor. Desse modo, é válida a assertiva de Angelides (2001, p.
14): “[...] as cartas de um escritor podem ser objeto de fruição
estética, embora de caráter bastante peculiar, em que o literário
e o extraliterário se alternam”. Trata-se de uma experiência da
realidade íntima e coletiva que funciona como um importante
instrumento de elucidação da obra realizada. Pensada assim,
confere-se à carta uma natureza de documento e de ficção, porque
feita de confidência e reflexões, de realidade e invenção artística.
Conforme Luiz Felipe Baeta Neves (1988), no artigo “Para
uma teoria da carta: notas de pesquisa”, constante no livro As
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máscaras da totalidade totalitária, a carta comporta a ambivalência, ao ser “a exterioridade de uma interioridade”, tomada,
assim, como “exibição de uma invisibilidade”, o que faz do
gênero uma “forma de tornar público o privado, de lançar, na
sociedade, o indivíduo”. Em sua natureza ambivalente, ela se
lança para além da forma tradicional de comunicação, pois
“pode comunicar uma falta, uma distância. Em princípio, o
destinatário não está presente; a carta é, assim, a reiteração de
um afastamento”. Nesse sentido, a carta não se restringe a um
terreno de cunho exclusivamente pessoal, porque pressupõe
o contato ou o encontro com o outro ausente para quem ela
se destina, e nisso reside o seu teor social, já que comporta,
de uma só vez, o eu, a matéria anunciada e um interlocutor,
convertendo a escrita de si num estatuto efetivo de encontros
e intersubjetividade. Tem, portanto, “uma geografia múltipla”
(Neves, 1988) e o que era, a princípio, um instrumento de linguagem marcado pelo tom subjetivo, ganha uma dicção com
alcance social – a de pensar a vida em conjunto.
Tomada, pois, como “espaço autobiográfico”, para usarmos
uma expressão de Lejeune (2008), as cartas analisadas compreendem a psicologia do autor biografado – José Gonçalves – e
o seu entorno. É que ao gênero estudado são incorporados dados
referenciais, memórias, confidências, perplexidades, visão de
mundo, reflexões sobre arte e cultura, a política e a história, o
que faz da escrita de si um universo de linguagem intersubjetiva,
de interações dialógicas.
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do Rio Grande do Norte
André Pinheiro
“Há muito tempo, sim, que não te escrevo.
Ficaram velhas todas as notícias.
Eu mesmo envelheci...”
Carlos Drummond de Andrade

A carta é um gênero textual que cada vez mais vem despertando
o interesse dos estudiosos da linguagem. Nas últimas décadas,
não apenas cresceu consideravelmente o número de ensaios
voltados para a análise desse gênero, como também houve uma
visível expansão das perspectivas pelas quais ele é analisado.
A própria teoria da literatura parece ter reconhecido a importância exercida pela carta para explicar segmentos da obra e
da personalidade de um determinado autor. A verdade é que,
com o transcorrer do tempo, a missiva passou a ser vista como
um objeto semiótico, do qual se pode examinar os aspectos
estruturais, linguísticos, literários, biográficos, psicanalíticos,
históricos, dentre uma série de outras possibilidades.
Mas, se o interesse da academia é relativamente recente, é
preciso admitir que o fascínio exercido pela carta vem de longa
data. Na verdade, há séculos ela desperta a atenção dos mais
variados membros da sociedade, sobretudo daqueles ligados à
classe dos artistas e dos intelectuais. Não é tarefa fácil apontar os
motivos que justificam a simpatia por esse gênero textual, mas
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talvez eles estejam ligados ao seu caráter ambíguo e à sua ampla
funcionalidade. Uma carta pode ter muitas configurações, de
modo que a sua estrutura é capaz de comportar uma confidência,
uma conversa amistosa, um desabafo caloroso, uma crônica de
viagem, um aviso de urgência etc. Evidentemente, cada uma
dessas funções requer um tipo específico de forma e estrutura,
transformando a missiva em um objeto múltiplo e sedutor.
Também é preciso mencionar que, durante muito tempo
(sobretudo no decurso do século XVIII), a linguagem da carta
muito se aproximou da linguagem empregada nos romances da
época. Em geral, verifica-se no discurso de ambos a mesma alocução retórica e eloquente, a preferência por temas sentimentais,
o tom de segredo e a descrição subjetiva da sociedade – aspectos
recorrentes na estética romântica. Deve-se ter o cuidado, contudo, para que os dois gêneros não sejam tratados como objetos
de mesma natureza, pois a carta não é efetivamente uma obra
de arte. Aliás, afasta-se dos gêneros literários exatamente pela
ausência do caráter inventivo e estético, ainda que possam ser
belas e criativas. De qualquer forma, não se pode minar por
completo a afinidade que a missiva mantém com o trabalho
do poeta, já que, conforme bem assinala Marcos Antonio de
Moraes, “o correspondente epistolar, embora nem sempre se
dê conta disso, é sempre um manipulador de sensações e de
realidades” (MORAES, 2007, p. 42).
A carta já não cumpre, portanto, apenas aquela função
pragmática de informar algo a alguém. Mais importante do
que isso, ela permite o desenvolvimento de ideias e possibilita
que o homem estabeleça uma relação com o mundo. O ato de
redigir uma correspondência tanto dá ao indivíduo a certeza
de que ele não está só, quanto o insere no próprio decurso da
história. Acontece que a popularização do e-mail transformou
a carta em um objeto quase obsoleto ou em uma espécie de bem
cultural. Mais rápido, prático e atraente, o correio eletrônico
alterou sobremaneira a relação afetiva que o homem mantinha

153

Arquivos de correspondências

com a produção de cartas. Nesse novo modelo comunicativo,
o gênero epistolar perde aquele halo romântico e passa a ser
cultivado de forma mais direta e funcional.
Esse episódio, contudo, contribuiu para que a carta
adquirisse contornos de um objeto histórico, capaz de revelar
os hábitos, o pensamento e as vicissitudes do passado. Por isso
mesmo, hoje é comum que se considere a carta como registro de
um tempo. Ora, se a epístola pode revelar dados da história, não
deixa de ser tentadora a ideia de contar um pedaço da história
a partir do discurso produzido acerca dessas epístolas. De certo
modo, foi esse o juízo que suscitou o interesse em examinar o
modo como a imagem epistolar aparece na tradição poética
do Rio Grande do Norte, buscando apontar as transformações
pelas quais o tema passou ao longo dos anos.
Embora surjam algumas alusões a epístolas na obra de
Gothardo Neto e Ferreira Itajubá, o primeiro texto que traz
como título o vocábulo “Carta” aparece nos cadernos do poeta
açuense João Lins Caldas, escrito na primeira década do século
XX. Sobre ele ainda repousam os resquícios daquela antiga
concepção romântica da missiva:
Carta
Olha que fazes mal dizendo-me as verdades
Escritas nesta carta. Essa carta respondo
Para dar-te a saber que o meu pesar escondo,
Que não sou como digo e que sofro de saudades.
Se tanto te escrevi dizendo-te inverdades,
Em cada pobre linha uma mentira pondo,
É que, de longe embora, o coração te sondo
Cheio de padecer e cheio de ansiedades.
Que vale adiantar as dores que conheço
Se a carta que te vai meu coração não leva
Quando por mim te punge um mal que é de igual preço?
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Cala teu coração, que o coração que eu calo
Fala muito melhor quando o silêncio eleva
E eu falo muito mais quando de amor não falo.
(João Lins Caldas – Poeira do céu e outros poemas, 2009).

Uma característica do gênero epistolar que, de imediato,
salta à vista neste poema de João Lins Caldas é a presença de
uma figura com quem o eu lírico estabelece um diálogo amoroso.
Diga-se de passagem, a parca delineação dessa amada já é um
dos fatores responsáveis pelo tom de imprecisão que permeia
o texto. A relação dos amantes é velada tanto pelo baixo nível
de informação (já que não é possível afirmar muita coisa sobre
a real condição do casal), quanto pelo malabarismo retórico do
discurso. O tema abordado acaba pairando sobre o terreno da
sugestão – aspecto que, de certo modo, confere ao texto uma
atmosfera acentuadamente romântica.
É sempre oportuno lembrar que a imagem da carta foi
bastante explorada pelos adeptos do Romantismo. Além das
várias alusões feitas a esse gênero textual em poemas românticos, popularizou-se na época o chamado romance epistolar
– narrativa desencadeada a partir de uma correspondência
expedida a alguém. De certo modo, a estrutura da carta parecia
se adequar aos princípios do Romantismo, pois ela mantinha
o tom de confissão e a atmosfera densamente subjetiva que
eram tão cultivados por essa tendência estética. No Brasil, por
exemplo, José de Alencar derramou todo o seu sentimentalismo
nas linhas de cartas que estruturaram algumas de suas obras,
como a novela Cinco minutos:
É uma história curiosa a que lhe vou contar, minha prima.
[...]
Apenas acabou de cantar, vi desenhar-se uma sombra em
uma das janelas; saltei a grade do jardim; mas as venezianas
descidas não me permitiam ver o que se passava na sala.
Sentei-me sobre uma pedra e esperei.
Não se ria, D...; estava resolvido a passar ali a noite ao relento,
olhando para aquela casa e alimentando a esperança de que ela
viria ao menos com uma palavra compensar o meu sacrifício
(ALENCAR, 2011, p. 7 e 32).
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O caráter romântico das “Cartas” de João Lins Caldas
pode ser analisado a partir de diferentes ângulos. Em primeiro
lugar, nota-se que a relação dos amantes não se concretiza
fisicamente, aspecto que só vem a destacar a visão idealizadora
do amor. É notório o fato de o sujeito não querer conspurcar
a pureza do seu sentimento com a aproximação sedutora das
carnes (É que, de longe embora, o coração te sondo). Dentro desse
contexto, a imagem da carta adquire um papel curioso: ela é o
único elo estabelecido entre os amantes. Mais do que um objeto
utilizado para se comunicar, a carta se torna a materialização
da proximidade. Ler as correspondências significa falar, tocar
e sentir a presença da amante ao seu lado. Logo, o relacionamento entre os sujeitos do poema só existe por intermédio da
linguagem. Isso gera um efeito dialético interessante no texto,
pois se o corpo da linguagem tem a força de criar uma ideia
precisa daquilo que representa, ela não é forte o suficiente para
ser a própria coisa que representa.
A propósito, o desenvolvimento das tensões interiores é
outro aspecto romântico do poema de João Lins Caldas. As duas
estrofes iniciais, por exemplo, são compostas a partir de um jogo
de verdades e mentiras (Olha que fazes mal dizendo-me as verdades
/ Escritas nesta carta. // Se tanto te escrevi dizendo-te inverdades,
/ Em cada pobre linha uma mentira pondo). Um sentimento de
insinuação se ancora no entorno desses versos. Por medo de não
ser correspondido ou por respeito excessivo ao nome da amada,
o sujeito amante vela os seus sentimentos e, com isso, cria um
impasse entre o que ele parece ser e o que ele realmente é. Daí
a força subjetiva do poema. O movimento de aproximação e
recusa – respaldado pelo ato de velar e revelar – se assemelha
à inquietação da figura humana quando está apaixonada (Que
não sou como digo e que sofro saudades).
Por fim, o rebuscamento um tanto retórico do discurso
poético também pode ser apontado como uma característica
romântica. O emprego desse tipo de linguagem auxilia na tarefa
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de ofuscar a verdade dos fatos. É certo que um discurso objetivo não condiria com o teor tão marcadamente subjetivo dos
eventos retratados no texto, mas aqui a questão é ainda mais
profunda do que uma simples adequação de forma: trata-se da
reprodução de uma linguagem comum às cartas daquela época.
Dessa maneira, o corpo da correspondência escrita pelo sujeito
apaixonado adquire solidez não apenas em função do tema do
poema, mas, sobretudo, em função das escolhas linguísticas
executadas pelo poeta.
Com base no que foi apresentado, pode-se dizer que o
texto de João Lins Caldas é uma espécie de isomorfismo, ou
seja, a representação de uma forma que caminha em sincronia
com o seu conteúdo. Esse poema de características formais
românticas tem uma visão igualmente romântica do objeto.
Diga-se de passagem, um objeto que durante muito tempo
foi considerado peça fundamental para homens dotados de
romantismo. Parece que, para João Lins Caldas, não importa
tanto o caráter pragmático das cartas (ou seja, sua capacidade
de estabelecer uma rede comunicativa entre as pessoas), mas
sim como esse objeto pode lhe oferecer as condições necessárias
para se desenvolver um discurso atraente e sedutor. Aqui, a
correspondência quase revela a postura de um sujeito aristocrata (que domina com brilho a escrita em uma época em que
isso era privilégio para um grupo exageradamente pequeno),
preocupado mais com o discurso galanteador do que com o
sentimento amoroso propriamente dito.
É claro que tudo isso se justifica pelo contexto sociocultural no qual o poeta se encontrava. Escrito na primeira década do
século XX, esse poema ainda guarda influências de uma tradição
epistolar oriunda da Europa do século XVIII. Se hoje o homem
contemporâneo pode expressar livremente seus sentimentos
em uma carta, havia naquele tempo uma série de normas que
regia a perfeita composição desse gênero textual. Em geral, as
prescrições para se compor uma correspondência variavam de
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acordo com o sexo, a idade e o nível social do remetente. Apesar
do caráter burocrático, essa normatização do documento era
capaz de expor o perfil de quem o escrevia, conforme se pode
depreender a partir do estudo de Jürgen Siess:
Le discours sur le style épistolaire est rattaché à une stylistique générale, et la rhétorique s’ouvre sur une éthologie:
normes d’écriture et normes de comportement apparaissent
comme deux dimensions d’um même espace. La rhétorique
traite d’une part des moyens d’expression, proposant un
enseignement des codes de l’écriture épistolaire, d’autre
part elle contient des éléments d’apprentissage de la conduit
sociale, initiant les épistoliers novices à ce qui est convenable
en function du sexe, su statut, de l’âge (SIESS, 1998, 120).1

Percebe-se que a preocupação com o estilo era algo comum
na época, mas chama a atenção o fato de a normatização do
gênero epistolar ter tido uma relação tão estreita com a normatização do comportamento humano. De acordo com Siess, os
cursos de retórica do século XVIII passavam uma conduta social
para os alunos na medida em que lhes ensinavam a escrever.
Como fruto desse processo histórico, não se estranha que também haja uma correspondência entre a exaltação sentimental
do sujeito presente no poema “Carta” e o romantismo do seu
discurso. Mais importante ainda, o traço aristocrático desse
personagem só pode ser plenamente revelado através da sua
linguagem, ao mesmo tempo, bem comportada e marcada por
malabarismos frásicos (Que vale adiantar as dores que conheço / Se
a carta que te vai meu coração não leva / Quando por mim te punge
um mal que é de igual preço?).
1

O discurso sobre o estilo epistolar está ligado a uma estilística geral, e
a retórica se abre sobre uma etologia: normas de escrita e normas de
comportamento aparecem como duas dimensões do mesmo espaço.
Por uma parte, a retórica lida com os meios de expressão, oferecendo
o ensino de códigos de instrução da escrita epistolar; por outra parte,
ela contém elementos de aprendizagem da conduta social, iniciando
os escritores de cartas noviços para o que é apropriado em função
do sexo, seu estatuto e idade (tradução minha).
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Agora é curioso de observar que, a despeito de toda essa
verborragia, o poema se fecha com a imagem do silêncio. A
presença da carta já aponta para a necessidade de se comunicar
com alguém, de externar determinadas emoções que – se permanecerem ocultas – podem causar danos ao sujeito. Emudecer
o discurso significaria, então, abrir uma rasura na personalidade do indivíduo; cessar a troca de cartas corresponderia
a acabar com a única forma de relacionamento estabelecida
entre os amantes. Mas João Lins Caldas desenvolve a ideia
exatamente contrária, pois no seu texto o silêncio intensifica
o amor – aspecto que só vem a reforçar o caráter idealizador
desse sentimento. Sabe-se que o silêncio comporta um grande
estado de pureza, haja vista ele sequer ter sido contaminado
pela emissão da voz (...que o coração que eu calo / Fala muito melhor
quando o silêncio eleva / E eu falo muito mais quando de amor não falo).
Essa herança da tradição romântica – que moldou tanto
a linguagem quanto o conceito de carta pessoal – perdurou
por muito tempo na poesia do Rio Grande do Norte. No ano
de 1917 (quase uma década após a escritura do texto de João
Lins Caldas), Carolina Wanderley publicou um poema com
temática epistolar no jornal natalense A República. Nele se
percebe que o tratamento dado ao tema ainda mantém a
mesma postura afetuosa e idealista.
Tuas Cartas
Relembro as tuas cartas uma a uma,
Em minha mente todas se gravaram
Não encontro uma só que não resuma
Tudo o que nossos lábios já trocaram.
Tu me escrevias sempre; vez nenhuma
A sua falta os olhos meus choraram.
Morria o sol do estio... vinha a bruma,
– E as tuas cartas nunca me faltaram.
Hoje os dias se passam lentamente
Que me escrevas espero ansiosamente,
Mas com que mágoa vejo que emudeces...
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Termina esse silêncio que crucia,
É que me vai trazendo dia a dia
A certeza cruel de que me esqueces!
(Carolina Wanderley – A República, 16 fev. 1917).

Mais uma vez, a carta é o elemento que dá maior respaldo à
relação dos amantes. Neste poema, a missiva deixa de ser um mero
artefato de comunicação e se torna parte constituinte da memória
humana – um segmento considerável das lembranças do eu lírico
deriva das linhas amorosas trocadas com o seu amante (Em minha
mente todas se gravaram). Destaca-se que a realidade é atualizada
pelas correspondências ao passo que elas também atualizam a
realidade. Chega um ponto em que os fatos e a linguagem estão
tão bem fundidos, que qualquer tentativa de separação mutilaria
a personalidade delicada do sujeito (Não encontro uma só que não
resuma / Tudo o que nossos lábios já trocaram).
A despeito de toda essa relação, nota-se que o eu lírico
vive uma experiência textual mais densa e verdadeira do que
a sua própria experiência de vida; até porque os fatos se acabam, ao passo que as cartas perduram. O caráter romântico
do poema provém exatamente dessa capacidade de recriar um
mundo particular através da linguagem. Pode-se dizer que, no
texto de Carolina Wanderley, o sujeito esquece a própria vida
para vivenciar uma vida contada pelas cartas. O projeto talvez
seja ainda mais arrojado: o sujeito refaz a sua vida a partir do
conteúdo lido nas cartas.
A segunda estrofe do soneto é um exemplo claro de como
essas epístolas conseguem soterrar a ausência do homem amado.
Semelhante a um símbolo que representa uma dada realidade,
a folha de papel ocupa o lugar do seu remetente e dissipa a dor
causada pela distância (Tu me escrevias sempre; vez nenhuma /
A sua falta os olhos meus choraram). Também é interessante de
observar que as cartas resistem às mudanças do tempo e do meio
social. Dessa forma, elas representam a estabilidade necessária
para que a vida prossiga em ordem. De todas as coisas de que
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dispõe o sujeito, as correspondências talvez sejam aquilo que
lhe dê maior firmeza e precisão (Morria o sol do estio... vinha a
bruma / – E as tuas cartas nunca me faltaram). A missiva ocupa
um espaço tão amplo na vida do sujeito que o fim do romance
é anunciado pelo fim da remessa de cartas. No final das contas,
a epístola é uma prova concreta do amor – esse sentimento que
dura enquanto perdura o papel.
Observa-se, contudo, que Carolina Wanderley fecha o seu
poema de maneira exatamente contrária ao modo como é finalizado o soneto de João Lins Caldas. Enquanto o bardo açuense
utiliza a imagem do silêncio como uma forma de idealizar o
relacionamento amoroso do casal, a poetisa vê no fim do silêncio
uma maneira de restituir a voz do sujeito amado (Termina esse
silêncio que crucia). Nesse sentido, a obra de Carolina Wanderley
tem um apelo mais carnal, muito embora não haja referências à
relação corpórea travada entre os personagens. De uma maneira
ou de outra, ambos os textos apresentam uma visão sentimental
desse objeto chamado carta: ela não é apenas um artifício que
possibilita a propagação do discurso amoroso; ela é, ao mesmo
tempo, um ato de amor e a representação desse ato.
Cinco anos mais tarde, Luís Patriota escreveria um poema
de temática epistolar em uma coletânea chamada Livro d’alma. Se
o título do volume já assinala uma característica do movimento
romântico (a ampla valorização do mundo interior), o poema só
vem a confirmar essa ideia. Desta vez, a imagem da natureza
emoldura os temas discutidos na epístola:
Carta
Em viagem esta te escrevo. A natureza
Festiva, a palpitar dentro dos ninhos,
Só me fala de ti, dos teus carinhos,
Da tua voz de amor e de pureza.
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Ao ouvir a vibração dos passarinhos
Lado a lado das margens da devesa,
Corre um rio de pranto, em correnteza,
Dos meus olhos absortos e sozinhos.
Todo, todo esse pranto que derramo
É somente por ti, que tanto quero,
Por quem unicamente vivo e clamo...
Ele traduz, assim, desta amizade,
Deste amor imortal, louco, sincero,
Todo o poder, toda a sublimidade!...
(Luis Patriota – Livro d’alma, 1922).

É bastante significativo o fato de o poeta ter começado
seu texto com uma imagem de deslocamento, pois isso coloca
em ênfase o universo de mudanças e instabilidade tão peculiar
à literatura romântica. Por outro lado, o interesse em enviar
cartas para a companheira indica que o eu lírico conta com
algo firme em que possa se apoiar. Dessa forma, o soneto se
estrutura a partir de uma dicotomia estabelecida entre os polos
da permanência e da volubilidade, sendo que, mais uma vez,
a carta é o elemento responsável por manter a ligação entre o
sujeito e a sua base sólida – a mulher amada (A natureza festiva
[...] / só me fala de ti, dos teus carinhos).
O cenário natural descrito ao longo do texto é antes
uma projeção dos sentimentos do sujeito do que um ambiente
propriamente dito. As alterações da paisagem representam,
portanto, as mudanças de humor do eu-lírico, que vão desde
um estado de harmonia plena (a vibração dos passarinhos) até a
condição de pesar profundo (corre um rio de pranto). Este temperamento vacilante é, em parte, responsável pela estrutura
pouco sugestiva de uma carta. O discurso do soneto de Luis
Patriota não visa transmitir informações, nem manter uma
conversa com a mulher amada – ele é antes de qualquer coisa
uma fôrma sobre a qual vai se derramar um devaneio poético.
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Percebe-se que essa missiva não cumpre a função social do
gênero epistolar. Ela é uma espécie de leitura da alma humana.
Por isso mesmo, assemelha-se mais a um diário adolescente,
onde o autor derrama todas as suas dores e impressões sem
manter a esperança de que alguém as leia algum dia. É certo
que essa atitude era muito comum nas correspondências e na
poesia da época, mas o modo como Luis Patriota o executa
parece ser um tanto exagerado. Em estudo sobre o discurso
epistolar, Jean-Michel Adam apresenta a estrutura clássica do
gênero carta. Certo vale a pena comparar o modelo indicado pelo
estudioso francês com o modelo presente no soneto analisado:
En dépit d’une indéniable diversité générique, la forme épistolaire présente un certain nombre de constantes compositionnelles. [...] La tradition classique réduit plus justement
la composition à trois grands ensembles: la prise de contact
avec le destinataire de la lettre qui correspond à l’exorde de
la rhétorique, la présentation et le développement de l’objet
du discours dont la notion rhétorique de narratio ne recouvre
pas tous le possibles, enfin l’interruption finale du contact
ou conclusion (ADAM, 1998, p. 41).2

Apesar das possíveis variantes, a carta possui algumas
características estáveis que fazem com que ela seja identificada
como um gênero epistolar. Tomando o modelo elencado por
Adam como referência, percebe-se que o poema de Luís Patriota
reproduz pouca coisa da natureza de uma missiva. O contato com
o destinatário, por exemplo, é recuperado através do contexto;
a pessoa a quem são remetidas essas folhas não é previamente
nomeada. O desenvolvimento do tema ocorre de forma pouco
produtiva, haja vista o discurso cair numa retórica circular
2

Apesar da inegável diversidade genérica, a forma epistolar apresenta
certo número de constantes composicionais. [...] a tradição clássica
reduz a composição a precisamente três grandes conjuntos: a tomada
de contato com o destinatário da carta, que corresponde ao exórdio da
retórica, a apresentação e o desenvolvimento do tema do discurso, cuja
noção retórica de narratio não cobre todas as possibilidades, enfim,
a interrupção final do contato ou a conclusão (tradução minha).
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e vazia. Por fim, a interrupção do contato não existe porque
o tema intimista se propaga e toma conta de todo o corpo do
poema. Mas essa falta de identificação como gênero epistolar
não deve ser encarada como um problema, até porque o texto
de Luís Patriota não é uma carta e sim um poema que busca
reproduzir o discurso de uma carta.
De qualquer forma, o soneto ilustra bem a visão sentimental que ainda pairava sobre a poesia potiguar nas primeiras
décadas do século XX. Mais ainda, ele comprova que, naquela
época, o conceito de carta amorosa ainda estava muito ligado
aos floreios linguísticos e a uma prolixidade quase barroca. A
“Carta” do Patriota é um canto galanteador de herança trovadoresca – ou seja, é música antes de ser mensagem; é idealização
antes de ser pragmatismo. Imagens e ritmos até que são bem
construídos, mas não são tão enternecedores a ponto de dissipar
o gosto tedioso do discurso lacrimogêneo.
Uma mudança brusca de atitude só ocorreria no ano
de 1952, quando Zila Mamede publicou um soneto chamado
“Carta” no jornal natalense Tribuna do Norte. O texto da poetisa
é diferente de tudo aquilo que a tradição literária potiguar já
apresentara sobre o tema. A sua visão de mundo é mais objetiva
e racional – aspecto que lhe permite manter um amplo controle
sobre o objeto poético. De início, a carta de Zila Mamede tem
uma configuração tão normativa, que mais parece ser um
manual de redação:
Carta
Na máquina, o papel. A atividade.
A data. Após, um nome. Um pensamento,
Mas, sobre o que falar, de uma saudade
– Não! Referir assuntos do momento!
Dos altos preços, ó calamidade!
Desastres. Um jornal. Um novo aumento
De funcionários, e da liberdade
De se escrever “Correia” sem acento.
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Papel que disse tudo e disse nada,
Falando até de ideia não pensada
Embora que se saiba qual seria.
Papel com magras letras indecisas.
Conjunto de palavras evasivas
Só não dizendo o que eu dizer queria.
(Zila Mamede – Exercícios de poesia, 2009).

Diferente dos outros poemas, o aspecto que logo chama a
atenção neste soneto é a ausência de um interlocutor explícito.
Até mesmo quando a autora elenca alguns elementos estruturais
do gênero carta, a parte referente ao destinatário é secamente
designada de um nome, anulando qualquer possibilidade de
se prever uma relação pessoal com outra pessoa. Observa-se
nesse procedimento a tentativa de minar a voz interior dos
sujeitos e, como consequência, abrir uma fenda na própria
subjetividade. O poema pretende ser seco e material. Daí porque
a autora optou por não reproduzir o discurso de uma carta
(o que facilmente lhe conduziria ao tema intimista), mas sim
formular um discurso lógico sobre ela.
As escolhas linguísticas operadas por Zila Mamede são
muito precisas. A expressão Na máquina que abre o poema, por
exemplo, não aparece apenas como símbolo típico da modernidade e de seu trabalho burocrático. Ela indica, acima de qualquer
coisa, a ausência do contato direto com a carta durante o seu
processo de composição. A epístola mencionada no texto não
comporta a humanidade advinda do calor corporal; ela é um
objeto frio e mecânico. Esse aspecto de frieza é reforçado pela
objetividade de alguns termos – como papel, data, “Correia” e
acento – que significam pouca coisa além da definição que o
dicionário já lhes atribui. É como se, em alguns momentos, a
autora tentasse amputar o potencial simbólico do signo poético.
Todo o procedimento de escritura da missiva é reduzido
a um vocábulo que comporta a ideia de atuação ágil e produtiva
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(atividade). É por esse motivo que, de início, tem-se a nítida
impressão de que a carta vai ser reproduzida em larga escala.
Percebe-se, portanto, que o acervo vocabular do poema foi
montado com o intuito de expor uma ação seca e prática. Uma
ação muito mais guiada pelo trabalho intelectual do que pelo
sentimentalismo enternecedor. Daí porque o pensamento aparece
como um dos elementos estruturadores do gênero epistolar.
Embora se saiba que esse termo se refere ao uso da epígrafe,
o simples trabalho de relacionar dois conteúdos já pressupõe
uma atividade racional considerável.
A descrição prática e material presente nos dois primeiros
versos do poema “Carta” muito lembra o procedimento utilizado
por João Cabral de Melo Neto em “O engenheiro”. Com o intuito
de recusar todo tipo de atividade subjetiva, o poeta pernambucano compõe um texto elencando os instrumentos de trabalho
e o próprio exercício do engenheiro. No fim, tem-se uma pauta
lírica marcada por uma sequência objetiva de coisas, como se
o prédio não precisasse da figura humana para ganhar forma
e para se tornar parte constitutiva da cidade:
[...]
O engenheiro sonha coisas claras:
superfícies, tênis, um copo de água.
O lápis, o esquadro, o papel;
o desenho, o projeto, o número:
o engenheiro pensa o mundo justo,
mundo que nenhum véu encobre.
(“O engenheiro”, In: O engenheiro, 1942).

A princípio, percebe-se um esforço de Zila Mamede em
alcançar esse mesmo grau extremo de objetivação e fazer com
que o seu poema pareça ser o objeto sobre o qual ele fala. Para
tanto, era necessário expurgar do texto qualquer tipo de força
intimista. É por esse motivo que logo foi rejeitado o tema da
saudade - aspecto tão amplamente explorado pelo Romantismo, a
ponto de se tornar uma de suas características mais marcantes.
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Com isso, a poetisa está negando essa tradição romântica que,
diga-se de passagem, estende-se por um período muito mais
abrangente do que aquele determinado pela história da arte.
A matéria textual do poema de Zila está mais ancorada à realidade social e, por isso mesmo, tende a evitar qualquer tipo
de devaneio e melodrama (Mas, sobre o que falar, de uma saudade
/ – Não! Referir assuntos do momento!).
Os assuntos apontados pela autora para compor a pauta
da carta são pouco comuns ao gênero epistolar. Como foram
retirados direto da experiência cotidiana, eles estão desprovidos de qualquer tipo de idealização (altos preços, desastres e
aumento de funcionários). Geralmente se espera que uma missiva
pessoal porte uma informação simples, um convite, um pedido
ou uma declaração de amor; mas a poetisa vai além e oferece
um verdadeiro testemunho da realidade social. Zila Mamede
dialoga, portanto, com um projeto de literatura moderna que
visa não apenas a renovação do campo formal, mas também
do campo temático. Do ponto de vista da linguagem, o uso do
discurso indireto livre – muito comum no romance contemporâneo – já pode ser entendido como uma maneira de assimilar
esse projeto de modernização (Dos altos preços, ó calamidade!).
Mais importante do que isso, a mistura de vozes advinda desse
discurso permite que o quadro social se sobreponha à alocução
isolada do eu-lírico.
Mas se o assunto abordado nas cartas tem um caráter novo
e singular, é natural que a linguagem utilizada para escrevê-las
também contenha algum tipo de inovação. É por esse motivo
que, contrapondo-se à normatização da língua, Zila Mamede
sugere o uso de uma variante linguística. Embora apresente
uma forma específica de discurso, sabe-se que “on a longtemps
considéré la correspondence comme le reflet, le prolongement
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ou l’anticipation d’une communication orale en face à face”3
(SIESS, 1998, p. 111). Essa problemática analogia estabelecida com
a conversa faz com que muitas pessoas definam a carta como
um gênero informal, assinalada por uma linguagem igualmente
informal (liberdade / De se escrever “Correia” sem acento). Mas, a
despeito de qualquer orientação linguística, fica claro que a
autora se apropria de um dado da linguagem para discutir a
questão da liberdade em sentido amplo.
De qualquer modo, não deixa de ser interessante a preocupação de Zila Mamede em desnormatizar a linguagem utilizada
nas cartas, pois essa atitude aponta para a ideia de que o gênero
textual mantém um diálogo estreito com as práticas sociais. Se o
sujeito está inserido em uma situação informal, nada mais óbvio
que a sua escritura também contenha marcas da linguagem
informal. Diga-se de passagem, essa circunstância muito se
assemelha a um argumento utilizado por Mikail Bakhtin para
defender a sua tese referente à criação dos gêneros do discurso:
Uma determinada função (científica, técnica, publicística,
oficial, cotidiana) e determinadas condições de comunicação
discursiva, específicas de cada campo, geram determinados
gêneros, isto é, determinados tipos de enunciados estilísticos, temáticos e composicionais relativamente estáveis
(BAKHTIN, 2006, p. 266).

O poema muda um pouco de tom a partir da terceira
estrofe, de modo que aquela objetividade aguda agora vem
mesclada às observações de natureza quase filosófica. De certa
maneira, o sujeito parece ser incapaz de avaliar todo o conteúdo
da missiva, até porque – como documento inserido em uma
determinada cultura – ela adquire um significado que pode
ser atualizado de diferentes modos pelo leitor. Em um determinado momento, o eu lírico constata que, por mais objetivo que
3

Durante muito tempo se considerou a correspondência como o reflexo,
o prolongamento ou a antecipação de uma comunicação oral face a
face (tradução minha).
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tenha sido o seu processo de composição, a epístola denuncia
parte de sua personalidade (Falando até de ideia não pensada).
Dessa forma, pode-se dizer que a carta é capaz de promover
um mergulho na alma do sujeito e arrancar-lhe os segredos
mais íntimos – evento que muito se assemelha ao universo
do Romantismo. Logo se percebe que o projeto de literatura
moderna elaborado por Zila Mamede tem um caráter dialético,
pois ele prevê transformações profundas no campo temáticoformal sem com isso renunciar a toda a tradição que serviu de
palco para a formação de uma individualidade. Andando em
movimento espiral, a poetisa fita os olhos no futuro ao mesmo
tempo em que mantém o coração preso ao passado.
A despeito de toda essa carga intimista, o evento não
deixa de ser uma forma de minar as ações do eu-lírico, já que
ele perde o comando de voz e, com isso, a possibilidade de
determinar um significado fechado para aquilo que produz.
Sem a exatidão de outrora, o próprio discurso pende para
o campo improdutivo da divagação (Papel com magras letras
indecisas / Conjunto de palavras evasivas). Percebe-se, portanto,
que há um desencontro entre o sujeito e o gênero epistolar. Os
conteúdos da carta já não o representam, dando a impressão
de que o criador fora traído pela própria criatura. Sem a força
necessária para lutar contra esse objeto de vontade própria, o
eu lírico cede diante do problema e dá-se por vencido (Só não
dizendo o que eu dizer queria).
Apesar das diferenças no tratamento do tema, nota-se em
todo o soneto uma tentativa de operar a descentralização da
figura do eu lírico. No primeiro instante, ela ocorreu por meio
de uma recusa veemente a qualquer tipo de matéria subjetiva
ou intimista. Nos tercetos finais, por sua vez, o enfraquecimento
do sujeito se torna evidente quando ele perde a capacidade de
controlar o mundo e a própria linguagem. Esse corte realizado na
subjetividade do indivíduo deve ser encarado como uma espécie
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de redução estrutural4 da sociedade fragmentada e burocrática
da década de 50. Com efeito, o ritmo de trabalho crescente e a
supremacia das máquinas no mundo moderno acabaram automatizando as ações humanas e, consequentemente, promovendo
a perda da humanidade. A propósito, não se pode deixar de
mencionar que a própria autora exercia um cargo burocrático
na área de biblioteconomia nessa época – aspecto que justifica
muitos recursos temático-formais empregados neste poema.
Depois da renovação do contexto literário promovida por
Câmara Cascudo e Jorge Fernandes nos anos 20, Zila Mamede
parece ser a figura responsável por dar um novo rumo à produção lírica do Rio Grande do Norte. A sua obra tem um modo
peculiar de lidar com a questão da tradição e da modernidade.
Nela, as gerações colidentes parecem se enlaçar e transmitir o
agradável efeito de uma querela harmoniosa – ou de uma harmonia tensa. Embora seu legado possa ser sentido em nomes já
consagrados no estado (como Diva Cunha e Marize Castro), não
se tem notícia da existência de poemas em que o tema epistolar
apareça de forma tão atualizada e singular. Bem pelo contrário,
às vezes os poetas retrocedem ao modelo romântico vigente até
a primeira metade do século XX em terras potiguares, como é
o caso deste soneto de Maria Lêda Maciel – publicado em livro
no ano de 2010:

4

Termo utilizado por Antonio Candido para designar “o processo
por cujo intermédio a realidade do mundo e do ser se torna, na
narrativa ficcional, componente de uma estrutura literária”
(CANDIDO, 2004, p. 9).
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Cartas
À querida mamãe, homenagem póstuma
Estou chorando, mãe, e não sei onde
estás agora, pois não me ouves soluçar.
Vem a mim, que muitas vezes a chorar,
eu te procuro sem saber onde te escondes.
Procuro em casa, nos jardins, em toda parte.
Nas ruas, igrejas, cemitérios, também vou.
Eu olho o céu aflita como estou
nas estrelas procurando te encontrar.
É cruel, mãe, de ti não ter notícias,
te chamo e te imploro, falo com blandícias
para acabar com este silêncio que nos mata.
Ouve meu pedido, meu lamento de agonia,
te escrevo demais, tu silencias
e não respondes, mãe, as minhas cartas.
(Maria Lêda Maciel – O verso e o (re)verso, 2010)

A figura sagrada e respeitosa da mãe, o aparente diálogo
com o morto, a configuração gótica do espaço, a falta de correspondência entre os seres e o tom denso do lamento são fórmulas
exploradas em demasia pelo Romantismo e transmitem ao
poema de Lêda a impressão de ser um documento deslocado de
sua época. A despeito do efeito diacrônico, o soneto apresenta
alguns dados interessantes em relação à temática epistolar. O
destinatário da missiva, por exemplo, não é necessariamente
a mãe do eu lírico, mas sim ele próprio.
Dentro desse contexto, a carta se torna o elemento que
proporciona conforto, como se somente a linguagem tivesse o
poder da libertação. Através do processo de escritura, o sujeito
busca realizar uma catarse e acalmar as dores que o atormentam. Por ter a capacidade de manter o elo entre o sujeito e a
sua mãe morta, a epístola adquire um caráter quase sagrado.
Assemelha-se a um portal mágico que permite a comunicação
com o além ou com a entidade mais profunda de si mesmo.
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Apesar de o foco deste ensaio ter recaído sobre um tema
específico, foi possível fazer um rápido percurso pela história
da moderna poesia potiguar. Observou-se que os poetas do Rio
Grande do Norte mantiveram, por um longo período, alguns
traços da literatura romântica – sobretudo aqueles ligados ao
uso da linguagem. Mais curioso ainda: eles mantiveram uma
visão de mundo romantizada, marcada por um sentimento
compassivo muito forte. Por isso mesmo, o objeto a que denominamos de carta foi comumente retratado como algo nobre e
sublime. Isso talvez justifique o fato de a missiva quase sempre
ser apresentada com uma linguagem correta e elegante – algo
tão apreciado pelos autores da época.
Nem mesmo a tomada de posição radical operada por
Zila Mamede conseguiu fazer com que o tema se desviasse por
completo do eixo em que ele vinha sendo trilhado. É certo que
a autora atualizou o modo de ver o gênero epistolar, mas a sua
argumentação parece não ter fincado raízes tão profundas na
produção literária posterior. De qualquer modo, o tema da carta
adquire importância na medida em que consegue revelar de
forma clara uma tensão no seio da literatura norte-rio-grandense: esse diálogo agonal entre a tradição e a modernidade.
Princípio norteador de muitas obras poéticas no estado, a
dialética temporal facilmente transmite a sensação de que os
poemas estão deslocados dos seus devidos lugares. É como se
o passado se perpetuasse constantemente e o poeta – mesmo
vivendo no presente – pudesse reviver determinadas experiências sempre que desejasse.
E não deixa de ser verdade que a carta é uma prova material de todo esse processo dialético. Quando se observa o perfil
das pessoas que ainda hoje mantêm o hábito de escrever cartas,
facilmente se percebe nelas traços de uma prática que fora
muito recorrente no passado – como o gosto pela eloquência,
o cuidado com o lacre do envelope, a atitude imaginativa e a
acepção afetuosa. Nesse sentido, dentro do contexto da poesia
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do Rio Grande do Norte, a representação do gênero epistolar
pode até não constituir o símbolo de um passado, mas é, pelo
menos, a prova de que esse passado perdura.

Referências
ADAM, Jean-Michel. Les genres du discours épistolaire – de la
rhétorique à l’analyse pragmatique des pratiques discursives. In:
SIESS, Jürgen. La lettre, entre réel et fiction. Paris: SEDES, 1998.
ALENCAR, José de. Cinco minutos & A viuvinha. 30. ed. São Paulo:
Ática, 2011.
BAKHTIN, Mikhail. Os gêneros do discurso. In:
. Estética da
criação verbal. 4. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2006.
CALDAS, João Lins. Poeira do céu e outros poemas. Organização,
introdução e notas de Cássia de Fátima Matos dos Santos. Natal:
EDUFRN; NCCEN, 2009.
CANDIDO, Antonio. O discurso e a cidade. 3. ed. Rio de Janeiro: Ouro
sobre Azul, 2004.
MACIEL, Maria Leda. O verso e o (re)verso. Organizadores: Eva
Cristini Arruda Câmara Barros, Derivaldo dos Santos e Gracielle
Cristini Farias Moura. Natal: Ed. do autor, 2010.
MAMEDE, Zila. A herança. Navegos. Natal: EDUFRN, 2000.
. Exercícios de poesia: textos esparsos. Organizadores:
Humberto Hermenegildo de Araújo, Maria José Mamede Galvão,
Marise Adriana Mamede Galvão. Natal: EDUFRN; NCCEN, 2009.
MELO NETO, João Cabral de. O engenheiro. In: Serial e antes. Rio de
Janeiro: Nova Fronteira, 1997.
MORAES, Marcos Antonio de. Epistolografia e crítica genética.
Revista Ciência e Cultura, São Paulo, v. 59, n.1, 2007.
PATRIOTA, Luís. Livro d’alma. Recife: Imprensa Industrial, 1922.
SIESS, Jürgen. L’interaction dans la lettre d’amour. In:
. La
lettre, entre réel et fiction. Paris: Sedes, 1998.
WANDERLEY, Carolina. Tuas Cartas. A República, Natal, 16 fev. 1917.

173

Sobre os autores
André Pinheiro (UFPI) – Doutor em Estudos da Linguagem
(área de concentração: Literatura Comparada) pela Universidade
Federal do Rio Grande do Norte (2012). Professor Adjunto da
Universidade Federal do Piauí. Desenvolve pesquisas na área de
Literatura Brasileira e Teoria da Literatura, com foco de investigações sobre a teoria do espaço e sobre a poesia contemporânea.
Dentre os trabalhos que compõem a sua produção acadêmica,
destacam-se ensaios sobre a obra de João Cabral de Melo Neto
e sobre a obra de Zila Mamede.
Alexandre Alves (UERN) – Doutor em Estudos da Linguagem
(área de concentração: Literatura Comparada) pela Universidade
Federal do Rio Grande do Norte. Professor Adjunto de Literatura
Brasileira na Universidade do Estado do Rio Grande do Norte.
Autor dos livros Silêncio, mar: a poesia de Zila Mamede nos anos
50 (2006, Sebo Vermelho Edições); quatro volumes da série Guia
Literatura UFRN 2011 (2010, Editora Sol); dois volumes da série
Guia Literatura UFRN 2012 (2011, Editora Sol); Linguagem, lirismo,
destino: três visões sobre a presença da cultura de língua inglesa
(2011, Editora Sol), Guia Literatura UFRN: Jorge Amado, Capitães
da areia (2012, Editora Sol) e Poesia Submersa volume I: poetas e
poemas no RN 1900-1950. Coorganizador da coletânea de artigos
Estudos literários: primeiros fluxos (Editora Queima-Bucha, 2013)
e tradutor para a língua inglesa da obra Rosa de pedra, de Zila
Mamede (Queima-Bucha, 2013). Possui textos publicados em
diversos periódicos. Tem experiência na área de Letras, atuando
principalmente nos temas que envolvem Literatura, Teoria da

174

Sobre os autores

Literatura e Língua Inglesa. Membro do Grupo de Pesquisa em
Linguística e Literatura (GPELL/UERN), Pesquisador Colaborador
do Núcleo Câmara Cascudo de Estudos Norte-Rio-Grandenses
(NCCEN/UFRN).
Carlos Eduardo Galvão Braga (UFRN) – Doutor pela
Universidade Paris IV - Sorbonne (2009), na área de Letras.
Professor adjunto da Universidade Federal do Rio Grande do
Norte, vinculado ao Departamento de Línguas Estrangeiras
Modernas. Tem experiência na área de Letras, com ênfase em
Literatura Francesa, atuando principalmente nas áreas de
Literatura Francesa e Literatura Comparada.
Cássia de Fátima Matos dos Santos (UERN) – Doutora em
Estudos da Linguagem (área de concentração: Literatura
Comparada) pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte
(2010). Professora adjunta da Universidade do Estado do Rio
Grande do Norte, com atuação na área de Letras. Atualmente
é coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Letras
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(UFRN, 2009). Professora adjunta da UFRN, lotada na Escola
de Ciências e Tecnologia. Atualmente é diretora do Núcleo
Câmara Cascudo de Estudos Norte-Rio-Grandenses. É coautora
do capítulo “As correspondências de Luís da Câmara Cascudo
e Mário de Andrade”, publicado no livro Projeto História do
Português Brasileiro no Rio Grande do Norte: análise linguística
e textual da correspondência de Luís da Câmara Cascudo e
Mário de Andrade – 1924 a 1944 (MARTINS, M. A.; TAVARES, M.
A.. [Org.]. EDUFRN, 2012). Atua nos temas: Língua Portuguesa,
Literatura Infantojuvenil, Literatura do Rio Grande do Norte,
Leitura e Produção de Texto.
Humberto Hermenegildo de Araújo (UFRN) – Doutor em
Letras (UFPB, 1996), realizou estágio de pós-doutorado em
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se destacam: Asas de sófia: ensaios cascudianos (FIERN; SESI,
1998), Modernismo: anos 20 no Rio Grande do Norte (EDUFRN,
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Norte (UERN). Tem experiência na área de Letras, com ênfase
em Teoria da Literatura, Literatura Comparada, Literatura
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