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RESUMO 
 

MEMÓRIAS DE LEITOR: 
DIÁRIO E FICÇÃO EM LUÍS DA CÂMARA CASCUDO 

 
RESUMO 

 
 

Propomos uma leitura dialógica, a quatro vozes, de Na ronda do tempo, Ontem: 
maginações e notas de um professor de província, Pequeno manual do doente 
aprendiz e Prelúdio e fuga do real, obras do escritor norte-rio-grandense Luís da 
Câmara Cascudo. Tendo em vista a própria natureza dialógica do texto, 
analisamos, em pesquisa anterior, a terceira das obras mencionadas, estudando 
suas relações dialógicas com a tradição literária ocidental, especialmente o 
diálogo que ela estabelece com a produção ensaística do francês Michel de 
Montaigne. Naquele momento, percebemos a singularidade dessa obra 
complexa que é o Prelúdio e fuga do real e levantamos questionamentos acerca 
do seu hibridismo genérico no que diz respeito aos gêneros textuais “diálogo” e 
“ensaio”, assim como da sua dupla natureza: ficcional e autobiográfica. A 
problematização dessa segunda vertente constitui o cerne da pesquisa que ora 
desenvolvemos. Temos como objetivo analisar as relações dialógicas 
estabelecidas entre os livros originados dos diários íntimos e o seu Prelúdio e 
fuga do real, visando compreender o modo como se processa, neles, a 
interiorização do discurso do “outro” no espaço constituído pelos imbricamentos 
da ficção e da memória e, mais extensamente, na interação entre as memórias 
de leituras e as memórias de vida. Partimos de estudos sobre o diário íntimo 
(BLANCHOT, 1997, 2011), assim como de leituras acerca de memória e velhice 
(BEAUVOIR, 1990; BOBBIO, 1997, 2005; BOSI,1987)  
 
Palavras-chave: Diário; Ficção; Memória; Velhice; Cascudo.  
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RÉSUMÉ  
 

MÉMOIRES DE LECTEUR:  
JOURNAL ET FICTION CHEZ LUÍS DA CÂMARA CASCUDO 

 

Nous proposons, par la présente recherche doctorale, une lecture dialogique, à 
quatre voix, du corpus constitué par Na ronda do tempo; Ontem: maginações e 
notas de um professor de província, Pequeno manual do doente aprendiz et 
Prelúdio e fuga do real, œuvres de Luís da Câmara Cascudo, écrivain du Rio 
Grande do Norte. En raison de sa nature intensément dialogique, le Prelúdio a 
fait à lui seul l’objet d’une recherche que nous avons menée, laquelle met 
notamment en relief les relations qu’il entretient avec la tradition littéraire 
occidentale, et en particulier le dialogue qui s’établit entre ce livre et les Essais 
de Michel de Montaigne. C’est en étudiant Prelúdio e fuga do real que nous nous 
sommes aperçue de la singularité de cette œuvre complexe, et que nous nous 
sommes interrogée sur l’hibridisme générique lié à la participation, dans son 
écriture, des genres textuels « essai » et « dialogue », aussi bien que sur sa 
double nature :  fictionnelle et autobiographique. La problématisation de ce 
second volet de la recherche, à peine entamée dans notre analyse précédente 
du Prelúdio, est au cœur de la recherche que nous menons actuellement. Celle-
ci a en effet pour but d’analyser le dialogue qui se noue entre les livres de 
Cascudo trouvant leur source dans ses journaux intimes, et son Prelúdio e fuga 
do real, afin de donner à voir la façon dont se produit, à l’intérieur du corpus de 
cette recherche, l’intériorisation du discours de l’ « autre » dans l’espace 
configuré par les imbrications de la fiction et de la mémoire, et, plus largement, 
dans l’interaction des mémoires de lectures et des mémoires associées au vécu 
de leur auteur. Nous avons également observé les représentations de la 
vieillesse en écriture cascudienne afin de percevoir la position de l'auteur par 
rapport aux changements vécus au milieu du XXe siècle. Notre corpus théorique 
est composé d’études sur le journal intime (BLANCHOT, 1997, 2011) et la 
conception bakhtinienne du langage (BAKHTIN, 1988; 1997; 2003), ainsi que de 
travaux concernant la mémoire et la vieillesse (BEAUVOIR, 1990; BOBBIO, 
1997, 2005; BOSI, 1987). 
Mots-clés: Journal; Fiction; Mémoire; Vieillesse; Cascudo. 
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RESUMEN 
 

MEMORIAS DE LECTOR: 
DIARIO Y FICCIÓN EN LUÍS DA CÂMARA CASCUDO 

 
Proponemos, con esta investigación, una lectura dialógica, a cuatro voces, del 
corpus constituido por Na ronda do tempo; Ontem: maginações e notas de um 
profesor de província; Pequeno manual do doente aprendiz y Prelúdio e fuga do 
real, obras del escritor Luís da Câmara Cascudo. Dando continuidad a la 
investigación anterior, enfatizamos la singularidad de esa obra compleja que es 
el Prelúdio e fuga do real y planteamos cuestionamientos acerca de su doble 
naturaleza: ficcional y autobiográfica. Tenemos como objetivo principal analizar 
las relaciones dialógicas establecidas entre los libros de Luís da Câmara 
Cascudo originados de sus diarios íntimos y el Prelúdio, buscando comprender 
el modo en que se procesa en ellos la interiorización del discurso del "otro" en el 
espacio constituido por las imbricaciones de la ficción y del registro cotidiano y, 
más ampliamente, en la interacción entre las memorias de lecturas y las 
memorias de vida. Observamos también las representaciones de la vejez en la 
escritura cascudiana a fin de percibir el posicionamiento del autor en relación con 
los cambios vivenciados a mediados del siglo XX. En la constitución del corpus 
teórico, partimos de estudios sobre el diario íntimo (BLANCHOT, 1997, 2011) y 
la concepción dialógica del lenguaje (BAKHTIN, 1988, 1997, 2003), así como de 
lecturas acerca de la memoria y la vejez (BEAUVOIR, 1990; BOBBIO, 1997, 
2005; BOSI, 1987). 
Palabras clave: Diario; Ficción; Memoria; Vejez; Cascudo. 
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SIGLAS ADOTADAS PARA REFERÊNCIA AOS LIVROS DE  

LUÍS DA CÂMARA CASCUDO 

 

 

DFB - Dicionário do folclore brasileiro 

GV – Gente viva 

NRT – Na ronda do tempo  

OT – Ontem: maginações e notas e um professor de província 

PFR – Prelúdio e fuga do real  

PQ – Pequeno manual do doente aprendiz 

SB – Superstição no Brasil 
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Introdução 

 

Dando continuidade à pesquisa1 que desenvolvemos para obter o título 

de Mestre na área de Literatura Comparada, junto ao Programa de Pós-

graduação em Estudos da Linguagem, da Universidade Federal do Rio Grande 

do Norte, propomos, com este livro, uma leitura dialógica, a quatro vozes, do 

corpus constituído pelos livros Pequeno manual do doente aprendiz, Na ronda 

do tempo, Ontem: maginações e notas de um professor de província e Prelúdio 

e fuga do real, do escritor norte-rio-grandense Luís da Câmara Cascudo. Tendo 

em vista a sua própria natureza dialógica, analisamos, na pesquisa anterior, a 

última das obras mencionadas, estudando suas relações dialógicas com a 

tradição literária ocidental, especialmente o diálogo que ela estabelece com a 

produção ensaística do francês Michel de Montaigne. Naquele momento, 

percebemos a singularidade dessa obra complexa que é o Prelúdio e fuga do 

real e levantamos questionamentos acerca do seu hibridismo genérico no que 

diz respeito aos gêneros textuais “diálogo” e “ensaio”, assim como da sua dupla 

natureza: ficcional e autobiográfica. A problematização dessa segunda vertente 

constitui o cerne da pesquisa que deu origem a este livro.  

Observador atento e amoroso das ruas de Natal, cuja alma ele conheceu 

de perto, Luís da Câmara Cascudo (1898-1986) tornou-se, com o tempo, um dos 

grandes intérpretes da cultura do Rio Grande do Norte, graças à sua dedicação 

à escrita e ao fato de ter permanecido fiel ao seu lugar de origem. Polígrafo, o 

escritor versou os mais diversos temas e se voltou para diferentes objetos de 

pesquisa, visíveis na sua vasta produção: da cachaça à história de Natal, da 

literatura oral à rede de dormir, da história dos nossos gestos à observação da 

pequenina fauna que vive no pé dos muros. Diversos estudiosos já se 

debruçaram sobre o homem e seus escritos, dando a conhecer o Cascudo 

historiador, o etnógrafo, o ensaísta, o folclorista, o memorialista, o jornalista, o 

escritor.  

                                                           
1 Intitulada “Entre mortos e vivos: a escrita ensaística de Prelúdio e fuga do real”, sob a orientação 
da Profa. Dra. Edna Maria Rangel de Sá, com ingresso mediante a seleção do ano de 2011.  
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Meio século depois da publicação de seus primeiros livros (Alma 

Patrícia: crítica literária, de 1921, e Joio: páginas de literatura e crítica, de 1924), 

e após uma vida inteira dedicada à leitura e à escrita, os diários cascudianos, 

assim como o Prelúdio e fuga do real, são livros da maturidade, escritos e 

publicados quando seu autor já desfrutava de reconhecimento e prestígio 

nacional e internacional por seus trabalhos. Ontem: maginações e notas de um 

professor de província, de 1972, por exemplo, é constituído por notas que tratam 

de temáticas variadas. A pluralidade dos assuntos discutidos nesse livro de 

memórias reflete a multiplicidade de interesses do seu autor, que ali discorre 

livremente acerca da sua vasta experiência como professor, historiador, leitor de 

literatura, potiguar frequentador dos bares natalenses e anfitrião na sua 

conhecida casa da avenida Junqueira Ayres. Dispensando a organização em 

capítulos e até mesmo a disposição alfabética ou em blocos temáticos, o livro 

apresenta-se como um caderno de apontamentos breves, em sua maioria, e 

desenvolvidos numa escrita leve, coloquial e rica em arranjos sintáticos que 

unem, num mesmo conjunto, como a testemunhar a perenidade do vivido, 

tempos verbais no passado e no presente do indicativo. Essa característica é 

recorrente nos escritos do autor e, como afirma Araújo (1998, p.76), define bem 

o seu método (im)preciso, privilegiando uma escrita ensaística pautada, 

simultaneamente, na sua experiência e na sua subjetividade. Daí resulta um 

memorialismo em que se combinam elementos narrativos, descritivos e 

interpretativos.   

Prelúdio e fuga do real, por sua vez, editado inicialmente em 1974, é 

composto por 35 capítulos, diálogos entre um narrador-personagem2 que atende 

ao vocativo de “professor” e artistas, poetas, filósofos, escritores, personagens, 

figuras religiosas e míticas, assim como personalidades políticas. Esses 

personagens procuram o “professor”, com quem conversam, defendendo seus 

pontos de vista sobre a sociedade do século XX e apreciando as alterações do 

comportamento humano determinadas pelas mudanças dos tempos.  

As duas obras, frutos de uma vida marcada, em toda a sua extensão, 

por leituras e conversas memoráveis, aproximam-se uma da outra pelos 

                                                           
2  O “eu narrativo” que apresenta esses encontros imaginados é, como foi observado por 
(SANTOS, 2004, p. 297), o próprio Luís da Câmara Cascudo ficcionalizado. 
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interesses que lhes são comuns e pelo fato de se constituírem em torno de um 

idêntico elogio aos mortos e ao passado. Em ambas, a evocação da vida 

passada permite a seu autor povoar a solidão da sua velhice com as multidões 

das vozes que ouviu outrora e compreender melhor o tempo presente perante o 

qual é preciso situar-se. No tocante às diferenças, Ontem, bem como  Na ronda 

do tempo, apresenta-se sob a forma de um diário íntimo, um caderno de notas 

em que coexistem registros de leituras e de visitas efetivamente recebidas pelo 

mestre na sua casa da Junqueira Ayres, ao passo que o Prelúdio, recapitulação 

de uma vida inteira de leituras e de visitas imaginárias, parece constituir o 

desenvolvimento e a problematização daquelas observações por meio de uma 

escrita complexa que mescla ficção e autobiografia, valendo-se de recursos 

expressivos próprios desses dois modos da produção literária. Analisar o diálogo 

entre esses livros, atentando para as semelhanças e as diferenças 

características desse diálogo, é o objetivo principal da nossa pesquisa.  

A motivação para esta pesquisa, como foi observado anteriormente, 

decorre das leituras e análises que realizamos durante o período da dissertação. 

Estudando o diálogo que os textos de Luís da Câmara Cascudo estabelecem 

com os de Michel de Montaigne, percebemos o caráter peculiar da 

ficcionalização de si mesmo, efetuada por Cascudo, e a visível interpenetração 

de autobiografia e memorialismo em Prelúdio e fuga do real, assim como a íntima 

relação existente entre essa obra e outros livros da produção autobiográfica 

cascudiana, a saber: Na ronda do tempo, Ontem: maginações e notas de um 

professor de província e Pequeno manual do doente aprendiz. 

A pesquisa que propomos justifica-se pela necessidade de revelar faces 

ainda não suficientemente conhecidas de Luís da Câmara Cascudo, 

correspondentes ao diarista e ao ficcionista. Além disso, nossa leitura ressalta o 

viés propriamente literário da produção autobiográfica cascudiana, 

habitualmente relegado a segundo plano, ou mesmo esquecido, pelos 

comentadores, que privilegiam o caráter histórico e político dessa produção. 

Justificam ainda a análise proposta a escassez de estudos sistemáticos de 

grande fôlego sobre o corpus selecionado, bem como a ausência total de 

reflexões acadêmicas norteadas pela abordagem que adotamos. Acreditamos, 

com isso, contribuir para o debate acadêmico acerca da obra cascudiana, e para 
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o conhecimento da memória cultural do Rio Grande do Norte, uma vez que esse 

autor é um dos que melhor estudaram a cultura desse estado. 

A fim de observar, nos livros mencionados, a interiorização do discurso 

do “outro” no espaço constituído pelos imbricamentos da ficção e da 

autobiografia e, mais extensamente, na interação entre as memórias de leituras 

e as memórias de vida, pretendemos ainda descrever, tal como se apresenta 

naqueles livros, o processo de construção das memórias do sujeito narrador,  de 

modo a caracterizar a visão que Câmara Cascudo constrói de si mesmo e da 

literatura nesses escritos da maturidade; apontar os recursos expressivos 

utilizados por ele no imbricamento da ficção e da autobiografia, a fim de 

depreender a dupla natureza (ficcional e autobiográfica) do Prelúdio e fuga do 

real; perceber o significado das obras analisadas em suas relações com 

diferentes ambientes literários (cascudiano, norte-rio-grandense, nacional, 

internacional), no intuito de conhecer o posicionamento de seu autor diante da 

tradição literária ocidental e da experiência do indivíduo na modernidade.   

Vale ressaltar que esta pesquisa está vinculada ao que Carvalhal (1998) 

denomina “novas orientações comparatistas”, particularmente interessadas no 

exame das relações dialógicas que se verificam entre os sistemas literários, 

culturais e sócio-históricos. Segundo a autora, a ideia de dependência cultural 

entre as nações promove a colonização literária, nascida, nos primeiros anos do 

século XX, com a prática dos comparatistas clássicos, ocupados em identificar 

semelhanças entre as obras que eles tratavam de aproximar umas das outras. 

Com base na analogia, instaurava-se a noção de débito, e, como coroamento 

desse processo, era defendida a dominação cultural de uma nação sobre outra. 

A pesquisa comparatista beneficiava, então, os sistemas culturais consolidados, 

quando designava como herdeiras do “Velho Mundo” as nações de formação 

mais recente.  

A leitura que insiste na consideração das diferenças, surgida com o pós-

estruturalismo, reúne, de modo indissociável, comparatismo e descolonização 

literária. A busca pelas marcas diferenciais permite a inserção do particular no 

universal e redimensiona os princípios e os propósitos da literatura comparada. 

Assim, ganham relevo as investigações sobre as hipóteses intertextuais e 

dialógicas e sobre o modo como um sistema incorpora ou rejeita os elementos 

alheios, possibilitando ao estudioso descrever e interpretar os processos de 
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assimilação criativa. A literatura comparada amplia, daí por diante, os horizontes 

do conhecimento estético e dá prioridade à visão crítica das literaturas nacionais.  

A fim de estudar a vigência desses processos nos livros que integram o 

corpus da nossa pesquisa, optamos pela concepção dialógica da linguagem 

proposta por Bakhtin (1992; 2002), de acordo com a qual a enunciação é 

compreendida como um produto da interação de indivíduos socialmente 

organizados, implicando um jogo dialógico entre os significados das palavras e 

seus conteúdos ideológicos. A natureza da linguagem é, portanto, histórica e 

socialmente situada. Para Bakhtin, o “dialogismo” é um fator constitutivo da 

linguagem.  

Dessa forma, o diálogo, num sentido mais amplo, está presente em toda 

comunicação verbal, de qualquer tipo e gênero. Nessa perspectiva discursiva da 

linguagem, destacam-se os enunciados vivos, grávidos de atitudes responsivas, 

isto é, de uma compreensão em que as respostas são iminentes: o ouvinte torna-

se falante, o leitor torna-se escritor. É ainda no âmbito dessa compreensão da 

linguagem atenta ao “papel ativo do outro no processo de comunicação 

discursiva” (BAKHTIN, 2003, p.273) que procuramos situar o diálogo, de si para 

si e com a tradição literária ocidental, presente nas obras a serem analisadas, 

assim como buscamos compreender a imagem do leitor Luís da Câmara 

Cascudo que se torna escritor de memórias, numa atitude responsiva real e 

plena.  

No tocante aos estudos dedicados à autobiografia, recorremos 

principalmente aos trabalhos de Lejeune (1980; 2008), autor que enfatiza o 

caráter central da noção de pacto autobiográfico, entendida como um contrato 

firmado entre autor e leitor, no ato da leitura. Privilegiando, nas suas 

considerações teóricas, a posição de um leitor histórica e textualmente situado, 

Lejeune coloca, como condição de possibilidade da autobiografia e, de um modo 

geral, da “literatura íntima”, a necessidade de uma relação identitária entre o 

autor, o narrador e o personagem.  (LEJEUNE, 2008, p.15). Segundo o autor, é 

somente a partir da identidade entre essas figuras que se pode pensar a 

narrativa autobiográfica, escrita principalmente em prosa, e de natureza 

retrospectiva, na qual um sujeito real reflete sobre sua própria história pessoal, 

atentando, inclusive, para a formação da sua personalidade.  
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Na prosa cascudiana, muitas informações sobre os costumes e as 

personagens das ruas natalenses do seu tempo podem parecer 

desinteressantes ou pouco significativas ao leitor desatento. No entanto, elas 

materializam, na verdade, o famoso “pacto autobiográfico” firmado entre o autor 

e seu leitor. Para Lejeune (2008, p. 26), é a afirmação do nome próprio no texto 

que garante a identificação do autor-narrador-personagem. De acordo com o 

teórico francês da autobiografia, a relação de identidade de nome entre autor, 

narrador e personagem pode ser estabelecida implicitamente, a partir do título 

do livro ou de uma seção inicial na qual o narrador assume compromissos junto 

ao leitor, ou de modo patente, mediante a coincidência entre o nome do narrador-

personagem e o nome do autor, impresso na capa do livro.  

No caso dos diários íntimos de Cascudo – Na ronda do tempo, Ontem, 

Pequeno manual do doente aprendiz –  e do Prelúdio e fuga do real, observamos 

que a relação de identidade entre essas figuras diegéticas ocorre de modo 

explícito, pois as narrativas, escritas na primeira pessoa, confirmam, logo no 

início, que o “eu” presente no título do livro é o autor cujo nome aparece na capa. 

Essa relação, entretanto, ocorre de modo mais explícito nas primeiras obras 

citadas porque ela apresenta uma mescla de registros de leituras com anotações 

de caderno de viagens, reminiscências de casos e comentários acerca de 

acontecimentos históricos, característica do estilo de Cascudo. No Prelúdio, por 

sua vez, esses registros pessoais surgem dispersos entre elementos ficcionais 

e transfigurados pelo contato com eles.  

Outro traço igualmente cascudiano presente nessas obras é certo 

deslocamento dialógico, em meio a uma narrativa de “si”, do “eu” para o “outro”. 

Muitas das vezes, esse deslocamento intensifica-se a ponto de a narrativa, 

propriamente autobiográfica, dar lugar a registros relativos à história da cidade, 

a suas personagens, a seus costumes e aos ditos populares correntes no final 

do século XIX e nas primeiras décadas do século seguinte. Esse modo de narrar 

cascudiano revela, pois, a interpenetração das esferas da autobiografia e do 

memorialismo, que descentraliza o objeto originário da reflexão – a história de 

uma vida individual –, levando o autor a se envolver por inteiro com a narrativa 

dos acontecimentos sociais.  

Miranda (1992, p. 36) mostrou que memorialismo e autobiografia 

costumam andar lado a lado e, por vezes, se entrelaçar de modo inextricável. De 
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fato, encontramos em textos declaradamente autobiográficos escritos por 

Cascudo, trechos nos quais parece prevalecer o memorialismo. Nesses 

momentos da narrativa, o sujeito da escrita entrega-se à rememoração de sua 

experiência localista (perceptível nas evocações das feiras e das festas, no uso 

dos ditos populares e na referência às ruas da pequena capital provinciana), 

assim como da sua experiência cosmopolita (a presença, no texto, dos nomes 

de grandes hotéis nacionais da época, o relato de viagens internacionais, o 

frequente debate com personalidades políticas e intelectuais). 

Problematizando a questão autobiográfica, Lecarme e Lecarme-Tabone 

(1999), por sua vez, diferenciam a autobiografia das memórias, vistas como 

“gêneros vizinhos” que, embora distintos, se interpenetram. Para os dois autores, 

a ênfase, no relato autobiográfico, recai no “eu”, nos seus sentimentos, nas suas 

lembranças, ocorrendo, então, uma subjetivação radical dos fatos. As memórias, 

por sua vez, privilegiam certa objetividade do acontecimento, focalizando o 

mundo, a história e os outros. Daí decorre que a autobiografia visa o sujeito vivo 

e em sua totalidade íntima, ao passo que as memórias pressupõem, em geral, 

uma compartimentação do indivíduo e sua dispersão na esfera da vida coletiva.  

Enquanto o narrador autobiográfico se prende a um “estado de exceção”, 

e cultiva esse estado, relativamente ao seu meio e à sua geração, o memorialista 

mostra-se como um indivíduo exemplar, porta-bandeira da sua geração, 

resumindo em si, como repórter do seu tempo, todos os conflitos do século. 

Assemelhando-se aos outros, o memorialista encerra em si o poder e a missão 

de descrever essa semelhança, acreditando que suas lembranças serão 

compartilhadas por seus contemporâneos. As memórias implicam, pois, uma 

importância social vinculada a funções, acontecimentos ou posições dominantes 

(p. 49).  

Em relação ao seu enquadramento metodológico, a presente pesquisa 

é de caráter exploratório, podendo ser igualmente definida como bibliográfica e 

documental. De cunho qualitativo, nossa leitura privilegia a riqueza e o 

detalhamento dos dados, não se preocupando com quantificações ou 

generalizações. (cf. MOTTA-ROTH; HENDGES, 2010). Seu corpus é composto 

majoritariamente pelos diários: Na ronda do tempo; Ontem: maginações e notas 

de um professor de província e Pequeno manual do doente aprendiz, além dos 

diálogos componentes do Prelúdio e fuga do real, livros de Luís da Câmara 
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Cascudo. No entanto, é importante lembrar a utilização de dados secundários 

coletados em outras fontes, para efeito de cruzamento de informações e 

esclarecimento de alguns pontos obscuros.  

A análise dos dados será regida pela abordagem dialética, que procura 

entender a obra em sua plena integridade. Desse modo, iniciamos pelo momento 

analítico, efetuando o levantamento das relações dialógicas e sua discussão a 

partir das teorias utilizadas e, em seguida, voltamo-nos para um posicionamento 

crítico, indagando sobre a validade da obra e seu papel como síntese e projeção 

da experiência humana. Seguimos, com esse propósito, os pressupostos 

teórico-metodológicos de Candido (1971; 2002) relativos à sua proposta de uma 

análise integradora, movida pelo desejo de conhecer a intimidade das obras e 

interessada em averiguar a maneira pela qual os fatores sociais atuam na 

organização da obra, de modo a convertê-la numa estrutura peculiar. 

Com o propósito de alcançar seu objetivo principal, este trabalho 

organiza-se em três capítulos. No primeiro deles, apresentamos os fundamentos 

teórico-metodológicos que possibilitaram nossa leitura. Recorremos a Blanchot 

(2005; 2011) para compreender a escrita do diário íntimo, cujo estudo é 

imprescindível para entendermos seus elementos e suas características. Além 

disso, evidenciamos, no aproveitamento da lição de Blanchot, a importância da 

relação que esse crítico e teórico francês estabelece entre os registros diários 

de escritores e a construção de suas narrativas.  

Em seguida, percorremos estudos importantes acerca do tema da 

velhice. Iniciamos a discussão pela leitura clássica de Cícero (2011), que tece 

um elogio moralista à velhice e recomenda costumes que devem ser adotados 

nessa fase final da vida. Abordamos também a visão crítica de Bobbio (2005). 

Voltada para o século XX e concebida por um professor aposentado, sua visão 

nos ajuda a pensar o posicionamento de Luís da Câmara Cascudo em uma 

sociedade orientada – e frequentemente, a seu ver, desorientada – pelo 

surgimento das novas tecnologias. Utilizamos ainda o amplo estudo de Beauvoir 

(1990) sobre a situação dos idosos ao longo dos séculos no Ocidente, frisando 

a marginalização que aflige esses indivíduos depois da Revolução Industrial. Por 

fim, discutimos as pesquisas de Bosi (1987) e Peixoto (1998), relevantes para 

situar e conhecer a problemática da velhice no contexto brasileiro.  
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Ainda no primeiro capítulo, voltamos à concepção bakhtiniana da 

linguagem (BAKHTIN,1992; 2002; 2003) a fim de retomar os conceitos de 

dialogismo e polifonia e assimilar suas contribuições para os novos estudos de 

literatura comparada (CARVALHAL,1998; 2003). Vale ressaltar que o título 

desse capítulo provém de um breve – e expressivo, senão dramático – registro 

de Luís da Câmara Cascudo: “Gostaria que Deus, duas vezes por ano, 

espremesse a esponja da minha memória” (CASCUDO, NRT, p.121). A 

anotação sugere a angústia de quem se vê obrigado a selecionar, dentro do seu 

vasto repertório de leitura e ampla experiência de vida, as memórias dignas de 

serem escritas. Nesta pesquisa, empregamos o sintagma “A esponja da 

memória” de forma a lembrar, ao mesmo tempo, a erudição do autor estudado e 

a própria natureza do discurso acadêmico, que procura absorver os 

pressupostos teóricos válidos para a análise de um determinado corpus de 

análise e interpretação. 

No segundo capítulo, intitulado “‘Leio. Escrevo. Durmo’. Diário e velhice”, 

dedicamo-nos à leitura interpretativa dos diários de Luís da Câmara Cascudo. 

Escritos da intimidade, Na ronda do tempo, Ontem e Pequeno manual do doente 

aprendiz são cadernos de anotações cujos registros datam dos anos finais da 

década de 1960. Em suas páginas, Cascudo define-se como um “velho professor 

aposentado” e responde, com sua escrita, às inquietações próprias da velhice, 

além de refletir sobre as mudanças que observa na sociedade humana na qual 

ele está inserido. Nesse capítulo, estudamos o duplo processo de aproximação 

e distanciamento que fundamenta a produção textual desses diários, assim 

como buscamos depreender, das anotações que os constituem, a imagem que 

o escritor natalense constrói de si para si mesmo e para seus leitores futuros. 

A leitura desses diários é retomada no terceiro capítulo, “O prazer do 

convívio: a velhice ativa”, que investiga as relações dialógicas existentes entre 

os pensamentos registrados nos diários e a ficção das páginas do Prelúdio e 

fuga do real. Ao longo da nossa leitura, fomos percebendo a importância da 

temática da velhice na construção das conversas imaginadas que dão forma ao 

texto do Prelúdio. Desse modo, averiguamos as representações da velhice na 

escrita cascudiana e a consequência dessas representações na tessitura da 

malha textual característica dessas conversas: a escrita em espiral de Luís da 
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Câmara Cascudo, que tende a revisitar, nos diálogos literários, os temas 

sugeridos pelo cotidiano e originados da sua própria experiência como velho. 

Por fim, sublinhamos a existência dos dois anexos inseridos nesta 

pesquisa: “Anexo 1 – Descrições dos velhos que dialogam no Prelúdio e fuga do 

real” e “Anexo 2 – Trechos relativos à concepção cascudiana de Progresso no 

Prelúdio e fuga do real”, relevantes para o esclarecimento das discussões 

apresentadas no terceiro capítulo. 
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CAPÍTULO 1 

 
A esponja da memória 

 

  

1.1 Escritos da intimidade: o diário e a construção da narrativa 

 

Neste primeiro capítulo, faz-se necessário elucidar alguns pressupostos 

teóricos que norteiam nossa pesquisa. Com o intuito de realizar uma leitura 

dialógica do Prelúdio e fuga do real em sua relação com os livros cuja origem 

está nos diários de Luís da Câmara Cascudo, buscamos fundamentos teóricos 

que nos ajudem a compreender o processo de escrita de um diário e a discutir 

as características desse gênero – quando ele participa do universo literário. Vale 

ressaltar que nosso interesse, neste momento, restringe-se aos diários mantidos 

por autores de literatura durante o processo de construção da sua obra. Sendo 

assim, adotamos particularmente, tendo em vista esse propósito, as 

considerações de Maurice Blanchot. 

Crítico de uma Europa do pós-guerra, Blanchot discute elegantemente 

acerca de tópicos caros ao seu contexto e à sua trajetória intelectual, revisitando 

temas clássicos dos estudos literários a partir de colocações filosóficas, 

psicanalíticas e linguísticas. Seu olhar analítico abrange o processo da criação 

literária, considerando as compulsões do autor em relação à escrita, sem ignorar 

a obra em si, a estrutura textual e as interações recíprocas que esta mantém 

com a vida do escritor. Investigando o processo de criação, o crítico francês 

volta-se para o ato de escrever e para as inquietações que essa atividade suscita 

no escritor moderno. 

Segundo Blanchot (2011), a obra de arte, a obra literária, congrega uma 

solidão. Essa solidão da obra diz respeito ao alheamento de si a que o autor se 

entrega no decurso da escrita e da reescrita. Risco vivido pelo escritor e pacto 

assumido posteriormente pelo leitor, esse “infinito da obra” concilia-se com o 

“infinito do espírito” daquele que se dedica ao esquecimento temporário do 

mundo para adentrar no universo da ficção. Esse movimento de suspensão é 

visto, portanto, como algo inerente à “procura da poesia”, para citar a imagem do 
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poeta mineiro Carlos Drummond de Andrade, e mola propulsora da produção de 

um diário por parte do escritor. 

Durante a realização de uma obra, o autor experimenta uma espécie de 

renúncia egoica em função das potencialidades neutras que envolvem a escrita 

criadora. Por isso, afirma o crítico francês, muitos escritores são impelidos a 

redigir um diário, na tentativa de situar-se no mundo como sujeitos. 

 

O Diário não é essencialmente confissão, relato na primeira pessoa. É 
um Memorial. De que é que o escritor deve recordar-se? De si mesmo, 
daquele que ele é quando não escreve, quando vive sua vida cotidiana, 
quando é um ser vivente e verdadeiro, não agonizante e sem verdade. 
Mas o meio de que se serve para recordar-se a si mesmo é, fato 
estranho, o próprio elemento do esquecimento: escrever. (...) Aqui, 
fala-se ainda de coisas verdadeiras. Aqui, quem fala conserva um 
nome e fala em seu nome, e a data que se inscreve é a de um tempo 
comum em que o que acontece, acontece verdadeiramente. O Diário 
— esse livro na aparência inteiramente solitário — é escrito com 
frequência por medo e angústia da solidão que atinge o escritor por 
intermédio da obra. (BLANCHOT, 2011, p. 20) 

 

Compreendido e praticado como recurso, o diário é, portanto, tomado 

como um elemento capaz de preservar certa unidade identitária do sujeito no 

momento em que ele se volta preferencialmente para os outros e para o 

devaneio da escrita. De natureza solitária, as linhas biográficas que compõem o 

diário registram muito mais do que a história cotidiana do seu escritor, pois 

revelam ainda suas angústias e tensões enquanto ser humano que vivencia os 

anseios e as fragmentações típicas da experiência moderna, vividas de maneira 

ainda mais intensa pelos artistas e por aqueles que se preocupam em 

materializar essa experiência num objeto artístico, ou ainda, recriá-la durante a 

recepção da obra enquanto público.  

No caso dos escritores, a produção de um diário de uma obra é ainda 

mais complexa, de acordo com o que lemos na citação anterior, pois o escrever 

é, ao mesmo tempo, a causa do esquecimento de si e o meio de que se vale o 

escritor para reaver sua identidade ameaçada. Por meio da escrita, o autor se 

perde e, novamente graças a ela, torna a se encontrar. Sendo assim, o diário 

deve ser entendido, ao contrário daquilo que é defendido em leituras mais 

tradicionais da Teoria Literária, também como gênero textual pertencente ao 

universo poético, ainda que, numa primeira leitura, se mostra fiel ao tempo, ao 
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conceito mais imediato de verdade e ao cronograma dos acontecimentos 

cotidianos.  

Ao discutir a natureza da literatura e repensar o espaço em que ela é 

concebida, Maurice Blanchot extrapola a noção estruturalista de texto para 

problematizar as relações existentes entre vida e obra artística, além de resgatar 

a figura do autor. Seu posicionamento enriquece o debate teórico e traz à luz 

pontos obscurecidos que merecem ser considerados. No universo da obra 

cascudiana, por exemplo, essa visão nos permite entender melhor a escrita 

fragmentária do escritor norte-rio-grandense e seu interesse pelos registros 

biográficos e cotidianos. Durante uma longa vida entregue à leitura e à escrita 

de textos poéticos, ficcionais ou científicos, Luís da Câmara Cascudo dedicou-

se à elaboração desse memorial, que abarca as escritas de si. Esse dado 

essencial, por si só, bastaria para justificar nosso estudo comparativo. Ainda que 

pareça à primeira vista exagerada, a afirmação seguinte é válida pelo fato de 

alargar nossa compreensão analítica, a ponto de percebermos, livres de 

qualquer romantização ou provincianismo, elementos poéticos presentes na 

escrita cascudiana: 

 

Acontece que os escritores que mantêm um diário são os mais 
literários de todos os escritores, mas talvez, precisamente, porque eles 
evitam o extremo da literatura, se esta é, de fato, o reino fascinante da 
ausência de tempo (BLANCHOT, 2011, p.21). 

 

Observando os elementos estruturais do diário íntimo, Blanchot (2005) 

atenta para sua forma fluida, adequada ao sabor dos acontecimentos. As 

páginas de um diário são vistas como espaços nos quais a escrita pode se 

desenvolver livremente, de acordo com a subjetividade do escritor: 

 

O diário íntimo, que parece tão livre de forma, tão dócil aos movimentos 
da vida e capaz de todas as liberdades já que pensamentos, sonhos, 
ficções, comentários de si mesmo, acontecimentos importantes, 
insignificantes, tudo lhe convém, na ordem e na desordem que se 
quiser, é submetido a uma cláusula aparentemente leve, mas perigosa: 
deve respeitar o calendário. (...) Escrever um diário íntimo é colocar-se 
momentaneamente sob a proteção dos dias comuns, colocar a escrita 
sob essa proteção, e é também proteger-se da escrita, submetendo-a 
à regularidade feliz que nos comprometemos a não ameaçar 
(BLANCHOT, 2005, p.270). 

Do diário, exige-se apenas uma virtude: que respeite o calendário; sua 

redação está subordinada à regularidade da escrita rotineira e ordinária. Sua 
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natureza acha-se, portanto, enraizada no habitual e no efêmero, e se orienta pela 

perspectiva do cotidiano. Isso não quer dizer que os registros e fatos relatados 

no diário sejam necessariamente banais, desimportantes. O crítico francês 

observa ainda que não devemos distinguir o diário íntimo de uma narrativa 

gerada a partir da natureza dos acontecimentos relatados, uma vez que o 

“extraordinário também faz parte do ordinário” (p. 271). Para ele, os relatos 

contidos no diário íntimo devem se pautar pela noção de sinceridade, ainda que 

a escrita do dia altere a concretização do próprio dia.  

Conforme Maurice Blanchot, a narrativa trata de acontecimentos que 

não podem ser verificados, de fatos cuja constatação não pode ser efetuada. O 

diário, por sua vez, aproxima-se do relato puro e simples, inclina-se para a 

preservação dos momentos e se interessa pelo insignificante, atribuindo-lhe 

novos sentidos. A fim de preservar sua sinceridade nas anotações diárias, o 

escritor deve ser breve e superficial nas suas entradas, permanecendo ciente de 

que escreve para preencher os seus dias e fugir à angústia do silêncio: 

 

O interesse do diário é sua insignificância. Essa é sua inclinação, sua 
lei. Escrever cada dia, sob a garantia desse dia e para lembrá-lo a si 
mesmo, é uma maneira cômoda de escapar ao silêncio, como ao que 
há de extremo na fala. Cada dia nos diz alguma coisa. Cada dia 
anotado é um dia preservado. Dupla e vantajosa operação. Assim, 
vivemos duas vezes. Assim, protegemo-nos do esquecimento e do 
desespero de não ter nada a dizer (BLANCHOT, 2005, p. 273). 

 

A manutenção de um diário íntimo, adverte Blanchot, baseia-se na ilusão 

de escrever – por um lado, o gênero constitui um cômodo e sólido recurso contra 

a solidão; por outro, sua escrita consolida essa solidão, ao mesmo tempo que se 

alimenta dela. Igual dubiedade ocorre em relação ao esquecimento, pois quem 

escreve sobre acontecimentos, pode preservá-los na memória, vivendo-os duas 

vezes, assim como termina por alterar esses acontecimentos, ressignificando-os 

e “editando” sua memória. O pensador francês também ressalta a relação 

existente entre a escrita diária e a “estranha convicção de que podemos nos 

observar e que devemos nos conhecer” (p. 275). O diarista, podemos concluir, 

obedece a um ideal humanista e experimenta de certa forma, no ato de relatar, 

os efeitos de uma prática psicanalítica.  

 Por fim, no encerramento do seu ensaio, o crítico questiona a prática de 

alguns escritores canônicos, a exemplo de Franz Kafka ou Virginia Woolf, que 
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produzem um diário da obra durante o processo criativo que vai dando a ela sua 

forma e seu sentido: 

 
É tentador, para o escritor, manter um diário da obra que está 
escrevendo. Isso é possível? (...) Vemos por que o escritor só pode 
escrever o diário da obra que ele não escreve. Vemos também que 
esse diário só pode ser escrito tornando-se imaginário, e imergindo-se, 
como aquele que escreve, na irrealidade da ficção. Essa ficção não 
tem, necessariamente, relação com a obra que se prepara. 
(BLANCHOT, 2005, p. 276-277) 

 

Partimos dessa provocação de Maurice Blanchot para analisar, em Luís 

da Câmara Cascudo, as relações traçadas “entre os fatos vividos e a arte” (p. 

277); entre diário íntimo e narrativa; entre os elementos biográficos e a sua 

representação fictícia na obra literária. Nossa análise pretende verificar a 

hipótese de que o Prelúdio e fuga do real seria a grande narrativa de ficção a 

que Cascudo se dedicou no mesmo período em que se aprofundava na prática 

diarista – origem dos livros Pequeno manual do doente aprendiz, Na ronda do 

tempo e Ontem: maginações e notas de um professor de província. O último 

capítulo do nosso estudo apresentará uma leitura dos diálogos imaginários 

presentes no Prelúdio cascudiano, de modo a responder, ainda que 

modestamente e dentro dos limites desta pesquisa, a esse questionamento 

levantado a partir da leitura que fizemos do Livro por vir. 

 

1.2 Memória e velhice: rememorações e representações 

  

Em Saber envelhecer, Cícero tece irrestritos elogios à velhice. Com um 

discurso otimista, o filósofo enumera quatro razões possíveis para se detestar a 

velhice. Em seguida, contra-argumenta e refuta cada uma das razões 

consideradas. Segundo o célebre orador romano, o ser humano deve envelhecer 

de modo dinâmico, combatendo a ideia de que o avanço da idade nos afasta da 

vida ativa. As grandes façanhas, de acordo com seu pensamento, não devem 

ser vinculadas somente à força e à agilidade física, mas ao discernimento, à 

sabedoria e à clarividência – qualidades das quais o homem velho deve se valer. 

Desse modo, Cícero ressalta a importância da reflexão e da memória na 

valorização da experiência de vida e observa: o velho deve ser ativo e consciente 

do seu papel, tendo em mente que as suas tarefas são distintas daquelas que 
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competem ao indivíduo jovem. Se qualidades não existissem entre os velhos, 

argumenta, “nossos antepassados jamais teriam chamado o conselho supremo 

Senado, isto é, ‘assembleia dos anciãos’” (CÍCERO, 2011, p.22). 

No tocante à diminuição progressiva do vigor físico, Cícero insiste na 

necessidade de tirar proveito de seus aspectos positivos. Se o corpo enfraquece 

ao longo do processo de senescência, o espírito deve ser fortalecido: 

 

“A vida segue um curso muito preciso e a natureza dota cada idade de 
qualidades próprias. Por isso a fraqueza das crianças, o ímpeto dos 
jovens, a seriedade dos adultos, a maturidade da velhice são coisas 
naturais que devemos apreciar cada uma em seu tempo” (CÍCERO, 
2011, p.31). 

 

Conhecido por seu elogio moralista da velhice, o senador romano 

recomenda que o senescente fortaleça seu espírito a partir da leitura literária e 

da filosofia grega, a fim de exercitar a memória e manter-se firme na jornada da 

vida. Enaltece ainda, como terapêuticos, o prazer advindo da conversa e a 

manutenção de vínculos de amizade com jovens estudiosos. À decadência do 

corpo, afirma, devem corresponder, como formas de resistência, a valorização 

da experiência e o engrandecimento do espírito. Rememorando seu próprio 

percurso, lembra que envelhecemos aos poucos, e perdemos a consciência 

disso ao longo do processo de envelhecimento. No entanto, a descoberta de 

novos prazeres alivia os sinais das mudanças que sofremos. 

Em contraposição aos que percebem a velhice como o período em que 

somos privados de nossos melhores prazeres, Cícero valoriza os deleites do 

convívio e dos louros com os quais os anos bem vividos recompensam o homem: 

por exemplo, a alegria proporcionada pela reunião de amigos em torno de uma 

mesa, ou em roda de conversa, promove o que ele denomina “felicidade da 

partilha”. O velho esquece durante algum tempo suas limitações corporais, 

estimulado pela conversa agradável, pela degustação de bons vinhos e pela boa 

companhia. Igualmente confortadoras são as pequenas satisfações decorrentes 

do acúmulo de conhecimento e do prestígio associado à sabedoria: 

 

 “A autoridade natural, eis o verdadeiro coroamento da velhice! (...) O 
prestígio dos velhos, sobretudo quando exerceram cargos públicos, 
compensa largamente todos os prazeres da juventude. Os cabelos 
brancos e as rugas não conferem, por si sós, uma súbita 
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respeitabilidade. Esta é sempre a recompensa de um passado 
exemplar. (CÍCERO, 2011, p.52) 

 

De valor histórico, o pensamento de Cícero inseriu o latim no universo 

filosófico. Reconhecido pelo fato de reunir em seus escritos argumentos 

característicos de escolas filosóficas distintas, o cônsul consagrou em seus 

próprios textos os costumes por ele preconizados – a importância do convívio, o 

estudo do pensamento clássico, o prazer da erudição e do refinamento do gosto. 

Em sua moral, o filósofo romano acompanha as doutrinas estóicas (cf. 

PESSANHA,1985). Ainda que livre do rigor filosófico, divulga o entendimento de 

que a prática da virtude basta-se a si mesma, consistindo, quanto ao essencial, 

na subordinação da conduta humana às leis racionais da natureza.  

Dessa forma, Cícero procura descrever racionalmente o processo de 

envelhecimento, inserindo o ser humano no processo de autoconhecimento. 

Vale ressaltar que ele viveu grande parte da sua vida como político na Repúlica 

Romana, ou seja, vivenciou uma organização de mundo que respeitava e tinha 

em alta estima a opinião dos anciãos que formavam o Senado. A autoridade do 

homem velho, e particularmente a do homem público, era tomada como lei da 

natureza e objeto de consenso universal. Longe de serem vistos como sinais de 

senilidade, as rugas e os cabelos brancos engrandeciam os homens, 

representando no plano físico, como traços fenotípicos, o amadurecimento das 

ideias e o prestígio advindo da experiência.  

Seguindo a ordem naturalmente imposta, Cícero discute o argumento de 

que a velhice nos aproxima necessariamente da morte. Uma vez que o indivíduo 

jovem também compartilha o risco de falecer a qualquer instante, ele afirma que 

a morte não é exclusividade da velhice. Ao invés de constituir um problema, a 

morte é considerada por ele como etapa necessária da vida: 

  

Os frutos da velhice, tenho dito e repetido, são todas as lembranças do 
que anteriormente se adquiriu. Ora, tudo o que é conforme à natureza 
deve se considerar como bom. Que há de mais natural para um velho 
que a perspectiva de morrer? (CÍCERO, 2011, p. 57)  

 

Na defesa da morte como “cena final que constitui a vida”, o filósofo 

retoma ainda considerações filosóficas sobre a noção de alma debatidas por 

pitagóricos, socráticos e estóicos. Em seu amálgama de leituras, Cícero 
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aproxima-se da compreensão da alma como uma “emanação do espírito divino 

que anima o universo”. De natureza divina, essa substância permanece 

perpetuamente em movimento – abrangendo a inteligência e a memória, a alma 

era considerada imortal. Ao discorrer sobre a imortalidade da alma, Cícero 

sustenta que os grandes homens, aqueles que são recompensados por seus 

atos e seus pensamentos ao longo da vida, encontram a glória e a imortalidade. 

Referindo-se a Ciro, o Grande, observa que o corpo se desagrega, mas o que 

emana do corpo permanece vivo na lembrança.  

De acordo com Pessanha, a defesa da imortalidade da alma dialoga com 

o pensamento do senador romano empenhado em buscar um consenso 

universal: 

 

Esse consenso universal articula-se em torno de algumas idéias que 
dão fundamento à vida moral e social, principalmente a da existência 
de Deus e sua providência. Tais noções seriam comprovadas pela 
consciência natural dos homens e pela constatação de que na natureza 
os fenômenos organizam-se em torno de fins, os quais supõem a 
existência de um fim último de todas as coisas. Outra idéia com a 
mesma função de fundamentar a vida social e moral é a da essência 
espiritual e divina da alma e sua imortalidade. Essa idéia encontrar-se-
ia confirmada na preocupação do homem com sua vida futura. 
(PESSANHA, 1985, p.7) 

 

Portanto, compreender a velhice através desse prisma é, de certa forma, 

considerar como fator determinante a experiência pessoal e social na construção 

do pensamento, e inseri-la em uma lógica que procura organizar o mundo a partir 

da crença na finalidade que existe para cada um dos indivíduos humanos, assim 

como para as diferentes etapas da sua vida. Crer na imortalidade da alma 

acarreta uma visão otimista da velhice, presumindo-a mais leve e fácil de 

suportar. Diante de seus sinais, cabe ao homem colher os frutos e as 

competências acumuladas ao longo da vida, consciente de que suas conquistas 

serão louvadas após a sua despedida final. O discurso de Cícero sobre a velhice 

oferece uma perspectiva consoladora àqueles que se encontram imersos no 

processo de senilidade, e um tom moralista que reflete, numa visão idealista, a 

organização de uma sociedade formada por cidadãos contentes com suas 

práticas cotidianas e com os prazeres possíveis em cada etapa da existência. 

 



29 
 

Séculos depois de Cícero, Bobbio (2005) adota posicionamento diverso 

em relação à última fase da vida. Em Notas sobre velhice e desesperança, o 

filósofo político lembra que os escritos anteriores acerca da velhice foram 

elaborados, em sua maioria, por autores sexagenários. Observa ainda que o 

conceito de velhice está mudando devido aos avanços da tecnologia e ao 

consequente aumento na expectativa de vida. Nesse novo contexto, velho seria 

o indivíduo que chega à “quarta idade”, ou como dizem os documentos oficiais 

franceses, as pessoas très âgées (muito idosas), aquelas que chegaram aos 80 

anos ou foram mais longe. No entanto, o autor considera também a existência 

da velhice psicológica e subjetiva, para além da velhice burocrática, da velhice 

biológica ou da velhice indicada pelo estado civil e pela idade cronológica. 

Numa leitura contextualizada historicamente e politizada, Bobbio analisa 

a condição dos velhos na sociedade moderna. De acordo com o filósofo italiano, 

a marginalização dos velhos nos dias atuais ocorre por dois motivos: a rapidez 

do processo técnico e o envelhecimento cultural. Na análise desse fenômeno, 

ele compara as sociedades tradicionais às evoluídas. Mais estáticas e menos 

propensas a admitir as mudanças socioculturais, as sociedades tradicionais 

compreendem o velho como patrimônio cultural. Voz da experiência, o sábio 

ancião é o responsável pela transmissão dos costumes do seu povo aos seus 

descendentes.  

Nas sociedades evoluídas, por sua vez, a mudança de costumes ocorre 

de modo mais rápido. Sendo assim, os velhos passam a ser marginalizados. Por 

não conseguir acompanhar a aceleração do curso da história e o surgimento das 

novas tecnologias, o velho torna-se o indivíduo “que não sabe”, abrindo espaço 

para os jovens, privilegiados em seu desempenho pela maior facilidade de 

aprendizagem, decorrente, em grande parte, das inovações tecnológicas. Além 

disso, o velho é penalizado pelo processo de “envelhecimento cultural”: 

 

“A partir do momento em que muda o mundo à sua volta, a tendência 
do velho é emitir um julgamento negativo sobre o que é novo, 
unicamente porque não o compreende mais e porque já não tem 
vontade de obrigar-se a compreendê-lo. (...) Quanto mais se agarra 
aos pontos de referência de seu universo cultural, mais o velho se torna 
um estranho à sua época. (BOBBIO, 2005, p.84) 
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Citando Jean Améry, Bobbio atenta para o fato de que o ser humano 

tende a manter-se fiel aos princípios e valores adquiridos na fase da vida situada 

entre a juventude e a maturidade. O estabelecimento de valores se daria por 

volta dos 50 anos – a partir dessa idade, o homem maduro tende a seguir uma 

linha de pensamento que se nutre do conhecimento assimilado até então, 

apegando-se às referências culturais internalizadas desde a infância e evitando 

as novidades, com as quais não estabelece bons diálogos. Nas sociedades 

tecnologicamente evoluídas, portanto, o velho permanece alheio aos costumes 

e comportamentos das novas gerações, distanciando-se de seus descendentes. 

Em suas notas, Bobbio critica a tradição retórica que, tendo Cícero como 

referência, exalta as virtudes da velhice. Para o autor, essas apologias à velhice 

são fastidiosas e não representam mais a realidade, pois a velhice se tornou um 

problema social em razão do aumento da longevidade e do crescimento do 

número de indivíduos que alcançam essa fase da existência. Atualmente, a 

imagem da velhice é explorada de outra forma:  

 

 O velho torna-se, assim, um beneficiário – ao qual tenta-se agradar a 
qualquer preço – da sociedade de consumo, e um portador de novas 
demandas de mercadoria, colaborador bem-vindo à ampliação do 
mercado. Numa sociedade onde tudo pode ser comprado e vendido, 
onde tudo tem um preço, também a velhice pode tornar-se uma 
mercadoria como as outras. (BOBBIO, 2005, p. 88) 

  

Conforme o filósofo, a sociedade de consumo explora a seu inteiro favor 

a retórica da velhice. A imagem do idoso feliz, que pode finalmente usufruir das 

conquistas realizadas ao longo da sua existência, passa a ser amplamente 

divulgada e festejada pela publicidade, interessada no poder aquisitivo desse 

grupo social cada vez mais numeroso. Nos dias atuais, como podemos 

facilmente observar, a velhice é encarada como mercadoria e convertida em 

público-alvo, além de ser alardeada como “melhor idade” por empresários da 

saúde, do turismo e das novas mídias. Dessa forma, é retomada a representação 

da velhice tradicional, mas dessa vez com o intuito de mascarar suas 

adversidades e seus inconvenientes reais, de modo a assegurar – e até facilitar 

– a obtenção de lucro. Nessa fase avançada do desenvolvimento do capitalismo, 

a concepção clássica da senectude pode se tornar anacrônica quando aplicada 

à análise da sociedade humana. Sua idealização, entretanto, permanece válida 
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para a construção do pensamento ao longo dos séculos, assim como é leitura 

prazerosa no discernimento individual da jornada.  

Ao contrário do velho satisfeito com seu estado, o velho desesperado 

angustia-se com os infortúnios que se sucedem a um ritmo inusitado para ele, e 

enxerga a senioridade a partir da sua própria decrepitude, vivenciando com 

desgosto a degradação biológica do seu corpo. Essas duas visões, reconhece 

Bobbio (2005, p. 92), são posturas extremas. Em sua análise, o autor parte dessa 

oposição, com o propósito de suscitar uma reflexão sobre a diversidade dos 

valores que orientam o ser humano na difícil compreensão do mundo e de si 

mesmo. Entre um extremo e outro, “há uma infinidade de outras maneiras de 

viver a velhice: a aceitação passiva, a resignação, a indiferença, a camuflagem 

daquele que se recusa a ver suas próprias rugas e seu próprio enfraquecimento”.  

É importante considerar ainda que a perspectiva do sujeito oscila entre 

essas atitudes de acordo com a ordem e a natureza dos acontecimentos, e com 

as flutuações da sua própria subjetividade. O ensaísta italiano constata ainda 

que os velhos vivem no “mundo da memória”, pois refugiam-se na dimensão do 

passado e buscam nas lembranças a construção de significados para a vida, 

bem como a compreensão da sua identidade. Grande pensador do século XX, 

Norberto Bobbio tira proveito da sua experiência pessoal – morreu aos 95 anos 

de idade – para refletir sobre essa temática fundamental.  

Assim como Luís da Câmara Cascudo, Bobbio analisa sua trajetória 

intelectual em escritos de natureza autobiográfica, versando ainda sobre temas 

do direito e da política3, paixões de sua vida inteira. Sua formação como 

historiador do pensamento político e seu cargo de senador, assim como sua 

participação ativa no combate ao fascismo italiano, explicam as referências 

clássicas presentes no seu texto e sua preocupação constante com a moral e as 

virtudes. Suas anotações são relevantes para pensarmos, como veremos nos 

capítulos analíticos, a velhice a partir do ponto de vista de um sujeito que se 

apresenta como um velho professor, aproximando-se, nessa configuração, do 

Cascudo cujos textos integram o corpus desta pesquisa. 

Do ponto de vista da antropologia social, a velhice deve ser pensada 

como construção coletiva. A partir do exame dos termos classificatórios 

                                                           
3 O ensaio citado ao longo deste capítulo também foi publicado em Bobbio (1997). 
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referentes aos indivíduos que se encontram nessa fase da vida, Peixoto (1998) 

estuda o nascimento e a trajetória pública dos conceitos relativos ao 

envelhecimento e sua importância nas representações e na formulação das 

políticas sociais.  A pesquisadora revela, com base em documentos oficiais 

franceses, que a velhice passou a receber tratamento social no final do século 

XIX. O aumento da população com mais de 60 anos ocasionou o surgimento da 

antropologia ou sociologia do envelhecimento como campo específico de estudo. 

De acordo com a pesquisa que ela realizou, a representação social da 

pessoa envelhecida sofreu modificações significativas ao longo do tempo, tendo 

sido geralmente marcada pelas dificuldades de inserção do indivíduo de mais 

idade no processo de produção – “a noção de velho é, pois, fortemente 

assimilada à decadência e confundida com incapacidade para o trabalho: ser 

velho é pertencer à categorização dos indivíduos idosos e pobres” (PEIXOTO, 

1998, p.72). As noções de velhice que conhecemos hoje relacionam-se 

diretamente com o modo de produção capitalista, que categoriza os indivíduos 

em função da sua capacidade produtiva. 

Ainda no século XIX, os franceses utilizavam os termos vieux (velho) e 

vieillard (velhote) para designar os indivíduos envolvidos no processo de 

envelhecimento. Esses termos pejorativos eram utilizados em diferentes 

contextos e refletiam ainda uma distinção social: vieillard desfavorecia o velho 

com precária, ou nenhuma, condição financeira. Assim como ocorre no 

português, vale ressaltar, a entonação e o contexto familiar influíam na 

determinação semântica, atenuando eventualmente o caráter depreciativo dos 

vocábulos. No entanto, um fato se destacava naquele momento: o velho 

abastado diferenciava-se socialmente do velho necessitado, que dependia da 

ajuda familiar ou de pensões oriundas do governo. 

Somente em meados do século XX, a contar dos anos 60, o governo 

francês proporcionou à velhice uma nova política social, da qual resultaram a 

elevação das pensões e o aumento do prestígio dos aposentados. A partir 

daquele momento, a expressão personne âgée (idoso) passa a figurar nos 

documentos oficiais. Termo ambíguo, entretanto, pois referia-se, ao mesmo 

tempo, aos indivíduos originários das classes opulentas e à generalidade da 

população envelhecida. A aposentadoria gerou, portanto, uma identidade 
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coletiva, distinguindo as pessoas de acordo com sua capacidade produtiva, e   

estigmatizou os termos utilizados anteriormente.  

A expressão “terceira idade”, por sua vez, surge para designar os  

aposentados que, dotados ainda de algum vigor, passaram a se beneficiar da 

sua nova condição. Empregado para designar o envelhecimento ativo, o novo 

termo refere-se à velhice dinâmica, personificada pelos indivíduos que vivem os 

anos situados entre a aposentadoria e a decadência biológica. A construção 

desse termo relaciona-se igualmente à arte do bem viver preconizada pelos 

serviços que se constituíram então a fim de atender aos novos consumidores. A 

velhice avançada passou a ser representada pelos sujeitos octogenários, que 

adentraram a “quarta idade”, no contexto francês.  

No Brasil, assegura Peixoto, a variação no uso dos vocábulos 

acompanhou o processo ocorrido na França, embora seja mais recente. Em 

documentos do Instituto Nacional da Previdência Social datados dos anos 1960, 

ainda se encontra o termo “velho”. Essa temática ganhou relevância quando 

ecos do movimento europeu chegaram às terras canarinhas. No final dessa 

década, os escritos oficiais passam a adotar o termo “idoso”, evitando assim 

qualquer menção à decadência física e moral do indivíduo. As alterações na 

nomenclatura utilizada no Brasil refletem as implementações de políticas sociais 

na França. Entretanto, a política nacional brasileira reluta em viabilizar uma 

mudança efetiva na representação e no trato social da velhice.  

Essas noções são importantes para a análise crítica que realizamos dos 

textos de Luís da Câmara Cascudo. Escritos na passagem da década de 60 para 

a década seguinte, os diários cascudianos remontam à mesma época em que 

surgiram legislações uniformizantes da previdência social, que passou a ser 

questão de ordem pública em 1966, com a criação do Instituto Nacional da 

Previdência Social (INPS). Em 1973, o Ministério do Trabalho, juntamente com 

o INPS, elabora a aposentadoria-velhice para homens com mais de 65 anos e 

mulheres com mais de 60. No ano seguinte, uma renda mensal vitalícia (60% do 

salário mínimo) foi estabelecida para os maiores de 70 anos.  

Essas mudanças foram certamente acompanhadas por Cascudo, 

observador atento dos acontecimentos. No entanto, a representação da velhice 

nos escritos cascudianos parece seguir, na maioria das vezes, a visão 

ciceroniana, clássica e moralista. Analisar as possíveis variações sobre o tema 
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em sua escrita autobiográfica, e seus significados, é o propósito dos capítulos 

seguintes. Nesta pesquisa, vale salientar, utilizamos como sinônimos uns dos 

outros os termos “senhor”, “idoso”, “velho”, “senescente”, “septuagenário”. Longe 

de qualquer conotação depreciativa, o uso que fazemos do termo “velho” remete 

aos usos poéticos, tradicionais e memorialísticos, preservados em nossa linha 

de estudo. Além disso, privilegiamos, em que pese a variedade dos vocábulos, 

o papel que estes exercem como elementos coesivos do discurso. 

Por fim, tomamos como referência o prestigiado estudo sobre o tema – 

Velhice –, escrito por Simone de Beauvoir nos anos 1970. Em seu longo ensaio, 

a filósofa francesa discorre sobre o envelhecimento biológico, a presença da 

velhice nas sociedades históricas e seu contraponto na sociedade moderna, 

assim como investiga minuciosamente as representações dessa fase da vida a 

partir de depoimentos coletados, de leituras canônicas em diversas áreas do 

conhecimento e de textos autobiográficos de grandes escritores. Representante 

feminina do movimento existencialista, Beauvoir engrandece seu texto ao pensar 

o velho como ser-no-mundo. Desmascarando o silenciamento que circunda os 

idosos na sociedade capitalista, a autora reflete igualmente sobre os desejos, a 

sexualidade e a violência dos sujeitos de sua pesquisa, adentrando-se em 

discussões socialmente julgadas repugnantes. 

Numa definição simples, a velhice é aquilo que acontece às pessoas que 

ficam velhas. Todavia, trata-se aí de um conceito plural, pois a condição dos 

velhos não é a mesma em diferentes culturas, e sofre alterações ao longo dos 

séculos. Respeitando essas diferenças, a filósofa orienta-se pelas constantes 

percebidas ao longo de suas leituras e análises dos depoimentos coletados. As 

constantes mais significativas identificadas dentre as falas dos idosos dizem 

respeito à relação do indivíduo com seu próprio corpo, com sua história e com o 

mundo:  

 

relação dialética entre meu ser para outrem – tal como ele se define 
objetivamente – e a consciência que tomo de mim mesma através dele. 
Em mim, é o outro que é idoso, isto é, aquele que sou para os outros: 
e esse outro sou eu (BEAUVOIR, 1990, p. 348) 

 

Esse ponto de vista reforça, de maneira mais aprofundada, a tese 

iniciada por Cícero – a velhice vem aos poucos, de modo que o indivíduo 
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senescente não percebe no seu devido tempo as mudanças ocasionadas por 

ela. Revelando-se mais para o outro do que para o próprio sujeito que alcança o 

novo estado biológico, os sinais da velhice são depreendidos em sociedade e de 

maneira dialética. Chamada de “complexa verdade” por Beauvoir, essa relação 

sugere ainda uma “crise de identificação”, na qual a imagem que o velho tem de 

si mesmo sofre uma ruptura.  

A pessoa idosa é designada por sua aparência, por seus costumes, 

comportamentos e vocabulário. O indivíduo idoso é observado na exterioridade 

pelos outros; na sua interioridade, porém, sente que não passou por mutações 

significativas. Evidenciando uma assimetria entre essas verdades, “o velho sente 

de maneira trágica uma espécie de inadequação de si mesmo”, vivendo uma 

crise de identidade frequente em fases de transição, semelhante àquela sofrida 

no período da adolescência (BEAUVOIR, 1990, p.387). 

Diante do processo irreversível da senescência, o ser humano abraça 

uma convicção: pode considerar-se repugnante quando confrontado à sua 

própria imagem; pode ser otimista diante da decadência do corpo, vivendo esse 

último estágio como um desafio; ou ainda, numa postura egocêntrica, pode 

enfatizar seu próprio declínio biológico, de modo a justificar a marginalização 

social sofrida por ele. A despeito do comportamento individual, que não exclui, 

como vimos, o otimismo e a autoconfiança, as vicissitudes do corpo tornam os 

velhos inaptos para o trabalho. Com a acuidade dos sentidos reduzida, a 

memória desgastada, a energia e a força diminuídas, os velhos trabalhadores 

passam a ser descartados, como sabemos, pelos empregadores e pela lógica 

capitalista.  

Na esfera da intimidade, acrescenta Beauvoir (1990, p. 395), a “moral 

social considera vergonhosas ou ridículas as extravagâncias senis”. Dessa 

forma, a maioria da população provecta interioriza o preceito da castidade e a 

noção de decência impostos pela sociedade, aproximando-se, com isso, do 

discurso moralista de Cícero.  

Em relação ao tempo, a filósofa lembra que o avanço na idade modifica 

nossa percepção. Ao passo que encolhe nossa expectativa de futuro, o passado 

torna-se extenso, pesado e significativo. 
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Meu passado é o em-si que sou, enquanto ultrapassado: para tê-lo, é 
necessário que eu o mantenha existindo através de um projeto; se esse 
projeto é conhecê-lo, é preciso que eu o torne presente, rememorando-
o para mim mesmo. Há na lembrança uma espécie de magia à qual 
somos sensíveis em qualquer idade. (BEAUVOIR, 1990, p.445) 

 

A predileção pelos dias antigos é uma característica da experiência 

subjetiva do tempo. Em sua interioridade subjetiva, o indivíduo mantém a 

convicção de ter permanecido o mesmo ao longo das diferentes fases da sua 

vida – essa regularidade é assegurada a partir da rememoração. Diante do 

declínio físico, o idoso agarra-se à noção de essência do ser e narra 

exaustivamente, inclusive para si mesmo, a imagem que foi e que permanece 

sendo – reconhecendo-se no “personagem que mais o lisonjeia”. Na leitura que 

propomos, essa compreensão nos ajudará a pensar a imagem de Luís da 

Câmara Cascudo, reconhecendo nela o sujeito que narra a si mesmo como um 

eterno “professor de província”. 

A memória também pressupõe o esquecimento: muitos acontecimentos 

não são retidos e muitos deles são obscurecidos numa espécie de edição do 

filme da memória. Selecionamos lembranças e, valendo-nos de certos efeitos de 

montagem, narramos para nós mesmos determinados acontecimentos. Uma vez 

que nossa identidade é sustentada pelo passado, voltamo-nos para ele na 

tentativa de construir uma narrativa coerente e atribuir significados à existência. 

 

É verdade que acontece um homem voltar-se com orgulho para seu 
passado: sobretudo se o presente que ele vive e o futuro que pressente 
o decepcionam. Então, escora-se em suas lembranças, faz delas uma 
defesa, ou mesmo uma arma. Esses intermitentes sobressaltos de 
orgulho não implicam um gozo pleno do que passou. BEAUVOIR, 
1990, p. 455) 

 

Reflexo da negação do presente ou da angústia diante do futuro incerto, 

a rememoração do passado tende a privilegiar as lembranças datadas da 

infância. Nessa busca do tempo perdido, o ser humano procura definir sua 

situação atual e projetar uma identidade passível de se manter firme no futuro. 

Nesse processo, o passado interiorizado vem à tona sob a forma de imagens, 

fantasmas e atitudes afetivas. A partir da leitura de diários de escritores, ou ainda 

da análise de autorretratos, Beauvoir comenta a especificidade do velho sábio.  

“Alienado por sua obra”, observa, o autor esforça-se para defendê-la. 

Sendo assim, seu retorno ao passado significa, além de tudo, a preservação de 
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sua trajetória intelectual. Movida por interesses ideológicos, a defesa da sua 

criação, considerada seu ser fora de si, soma-se ao combate das teorias que a 

desqualificam. O velho sábio, portanto, veicula seu projeto de escrita à 

construção de sua identidade no processo que envolve rememoração e 

ressignificação.  

Bosi (1987), por sua vez, destaca-se no estudo da narrativa de velhos à 

luz da Psicologia Social. Ao analisar, em função dos depoimentos coletados 

entre os sujeitos da sua pesquisa, a construção das memórias individuais e sua 

função social, ela retoma os escritos de Beauvoir a fim de pensar a velhice no 

âmbito da sociedade industrial. Partindo das diferenças entre as sociedades 

antigas e a sociedade capitalista, a autora avalia não somente as mudanças do 

valor atribuído ao indivíduo mais velho, mas também a compreensão do 

passado.  

Dessa forma, a velhice na sociedade atual é descartada por não ser útil, 

de nenhuma forma, ao sistema capitalista. Tido como peso morto pela 

sociedade, e, em grande parte, pelos próprios familiares, o velho é visto como 

conhecedor de costumes e conhecimentos anacrônicos, que já não 

correspondem ao contexto e aos interesses da hora presente. O passado, nesse 

caso, é visto meramente como o momento que antecede o momento atual. Essa 

compreensão influencia a percepção da memória e reduz a valorização do velho 

como representante da tradição. Perde-se, portanto, desse modo, o vínculo vital 

entre as gerações:  

 

Hoje, a função da memória é o conhecimento do passado que se 
organiza, ordena o tempo, localiza cronologicamente. Na aurora da 
civilização grega ela era vidência e êxtase.  O passado revelado desse 
modo não é o antecedente do presente, é a sua fonte. Do estudo de 
Vernant sentimos a impossibilidade de separar a memória do conselho 
e da profecia. (BOSI, 1987, p.48)  

 

Com essa mudança de percepção, a memória se desqualifica como 

produtora do êxtase individual e perde sua relevância profética; por sua vez, o 

narrador, indivíduo que lapida suas lembranças e revive os grandes feitos da 

história engrandecidos pelo próprio narrar, sofre um silenciamento. Cada vez 

mais, a narração exemplar, a contação de histórias, é substituída pela noção de 

informatividade da imprensa. Desatualizadas, as histórias de velhos tornam-se 
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repetitivas e enfadonhas para os ouvidos que se fecham à troca de experiências. 

O velho encontra-se desvalorizado em seu papel fundamental, embora relute em 

curvar-se sobre suas lembranças a fim de evocar sua infância e sua idade de 

ouro.  

Segundo Bosi, a memória relaciona o corpo presente com o passado, 

interferindo simultaneamente no processo das representações, de modo que o 

ocorrido vem à tona e mistura-se às percepções atuais. Sob esse aspecto, a 

memória constitui uma força subjetiva profunda e ativa. Lembrar não seria, pois, 

equivalente a reviver aquilo que passou, voltar no tempo. Em vez disso, a 

rememoração nos permite reconstruir, repensar as experiências ocorridas, 

apoiando-nos nas imagens e convicções atuais. Embora vinculada ao tempo 

pretérito, a lembrança liga-se aos materiais e às representações do momento 

presente. É válido frisar ainda que o “simples fato de lembrar do passado, no 

presente, exclui a identidade entre as imagens de um e de outro, e propõe a sua 

diferença em termos de ponto de vista” (BOSI, 1987, p. 55). 

Não se trata, portanto, de reviver o passado. Assim como o historiador, 

o sujeito que se volta para suas lembranças, e as revolve, e as cultiva, não revive 

propriamente as experiências tal qual aconteceram – ele reconstrói esses 

acontecimentos com base em toda a sua história de vida e a partir da situação 

na qual se encontra no momento da rememoração. As lembranças são, nesse 

sentido, frágeis delineamentos das fisionomias e dos acontecimentos, sendo seu 

traçado construído por meio das memórias individuais e sociais.  

 

1.3 Dialogismo e literatura comparada: diálogos e experiências  

 

No tocante ao entendimento da linguagem, partimos da concepção de 

Mikhail Bakhtin e de suas já célebres considerações acerca da literatura. Ao 

realizarmos um estudo que compreende a obra literária como uma construção 

discursiva, que estabelece, portanto, relações com seu contexto de produção, 

seguimos, ainda, os passos analíticos de Candido (1971; 2002) como 

pressupostos teórico-metodológicos.  

Sentimos a necessidade, comum aos estudiosos da literatura, de ler os 

grandes críticos brasileiros para nos familiarizarmos com seus procedimentos 

interpretativos e apreender traços da sua escrita precisa, luminosa e elegante. 
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Dessa forma, adotamos, na aproximação dos textos cascudianos, a abordagem 

dialética, depreendida dos textos analíticos de Candido. Move-nos o desejo de 

conhecer a intimidade das obras e averiguar a maneira pela qual os fatores 

sociais atuam na organização da obra literária, de modo a constituí-la como 

estrutura singular.  

Segundo Carvalhal (2003, p. 13), os estudos comparatistas clássicos 

desenvolveram-se nas primeiras décadas do século XX e foram os responsáveis 

pelo reconhecimento da Literatura Comparada nas universidades. Ocupados em 

identificar semelhanças entre as obras que tratavam de aproximar umas das 

outras, esses estudos acabaram por difundir a ideia de dependência cultural 

entre as nações e promoveram a colonização literária, instaurando, com base na 

analogia, a noção de “débito cultural”. Como coroamento desse processo, foi 

defendida a dominação cultural de uma nação sobre outra. Esses primeiros 

estudos comparatistas beneficiaram os sistemas culturais consolidados, pois 

designaram como herdeiras do “Velho Mundo” as nações cujas formações são 

mais recentes.  

Se, nas primeiras décadas do século XX, os estudos comparatistas 

clássicos promoveram, como vimos4, a colonização literária, impondo às nações 

de formação recente a noção de “débito cultural”, os estudos que surgiram mais 

tarde se fizeram acompanhar de um novo enfoque, em que prevalece o interesse 

pelas relações dialógicas, e de um necessário reforço teórico. Esses estudos 

tiveram origem nas discussões acerca da natureza e do funcionamento dos 

textos, assim como sobre as funções estabelecidas por uma obra no sistema 

dentro do qual ela se define (CARVALHAL, 2003, p.45). Frutos dos debates 

formalistas e dos que foram travados pelos estruturalistas do Círculo de Praga, 

desenvolveram-se alguns conceitos básicos da literatura comparada. Esses 

estudos possibilitam, ainda hoje, leituras que recorrem à consideração das 

diferenças existentes entre as obras analisadas e reúnem, de modo 

indissociável, comparatismo e descolonização literária.  

Passaram a ser praticadas leituras analíticas das redes de relações que 

organizam os textos, comprovando, assim, sua natureza plural e multiforme. 

Decorre daí uma atitude crítica que vê os textos literários como participantes de 

                                                           
4 Ver p. 13. 
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comunidades discursivas e focaliza os elementos comuns que definem sua 

natureza, ao mesmo tempo em que revelam a complexidade das relações 

interliterárias que os alicerçam. Essa concepção da literatura como totalidade e 

interação favorece o autêntico diálogo entre as diferentes nações e é confirmada 

pela obra de muitos escritores modernos.  

Com o entrecruzamento da teoria literária e do comparativismo, portanto, 

ganharam relevo as investigações sobre as hipóteses dialógicas e sobre o modo 

como um sistema incorpora ou rejeita os elementos alheios. O estudioso pode, 

então, descrever e interpretar os processos de assimilação criativa por meio de 

uma leitura que busca marcas diferenciais, permite a inserção do particular no 

universal e redimensiona os princípios e os propósitos da literatura comparada 

(CARVALHAL, 2003). Desse modo, esta última amplia os horizontes do 

conhecimento estético e dá prioridade à visão crítica das literaturas nacionais.  

A fim de estudar a vigência desses processos na obra que integra o 

corpus da nossa pesquisa, optamos pela concepção dialógica da linguagem 

compreendida a partir dos escritos de Bakhtin (1988; 1997; 2003). Antes de nos 

determos em comentários acerca dos termos “dialogismo”, “polifonia” e “atitude 

responsiva ativa”, que designam conceitos capitais para a nossa leitura, 

gostaríamos de esclarecer que não ignoramos as discussões acerca da autoria 

do pensamento bakhtiniano (cf. BRONCKART; BOTA, 2012), mas seguimos os 

estudos que consideram Mikhail Mikhailovich Bakhtin como pensador central do 

círculo de estudos conhecido como Círculo de Bakhtin, que reuniu intelectuais 

russos durante os anos de 1920 a 1970 em torno de discussões sobre a 

linguagem. Somos cientes, ainda, de que o pensamento desse teórico se 

expressa em várias obras escritas e reescritas num período politicamente 

conturbado (cf. BRAIT, 2012, p.50). 

A partir da leitura de textos centrais do pensamento de Bakhtin, 

percebemos que a sua grande contribuição teórica diz respeito à inserção do 

sujeito na linguagem. A natureza da linguagem é, portanto, histórica e 

socialmente situada.  Em seu célebre estudo acerca da obra de Dostoiévski 

(BAKHTIN, 2002), o teórico russo discute a obra romanesca do autor d’Os irmãos 

Karamázov, caracterizando sua estrutura como romance polifônico, uma vez que 

promove uma “multiplicidade de vozes e consciências independentes e 

imiscíveis e a autêntica polifonia de vozes plenivalentes” (p.4). Tendo suas obras 
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comparadas às de Tolstoï, Dostoiévski é definido como um escritor que não cria 

“escravos mudos”: seus personagens colocam-se como sujeitos dos seus 

próprios discursos, que discordam entre si e até mesmo contrariam as opiniões 

do seu autor.  

Desse comentário, podemos extrair o cerne do conceito de polifonia, que 

se constrói, pouco a pouco, nas análises bakhtinianas da obra de Dostoiévski, 

compreendida sob a forma do romance polifônico, cujas origens remontam ao 

final da Antiguidade Clássica e ao Helenismo, estando vinculadas ao diálogo 

socrático e à sátira menipeia – apresentados no próximo capítulo.  

Dessa maneira, entendemos por polifonia a presença de vozes 

polêmicas em um único discurso. Se o romance dostoievskiano foi considerado 

polifônico, isso se deve ao entrecruzamento, no seu enredo, de diferentes vozes 

sociais que se defrontam e se entrechocam, manifestando pontos de vista 

sociais diversos sobre um determinado objeto. 

A problemática da diversidade das vozes no romance e da organização 

desse gênero foi amplamente discutida pelo teórico russo em seus estudos. Para 

ele, o romance constitui um “sistema dialógico de imagens” (BAKHTIN, 1992, p. 

367). Estabelecendo relações com os gêneros extraliterários, a vida e a 

ideologia, o romance direcionou o desenvolvimento e a renovação da literatura 

para os campos linguístico e estilístico. De caráter inacabado, o romance é visto 

como fruto do processo de crise e decadência da distância épica. Gênero típico 

da modernidade, ele está perpetuamente à procura de si mesmo, 

reconsiderando todas as suas formas adquiridas.  

Quanto ao conceito de dialogismo, entendemos que esse é um fator 

constitutivo da própria linguagem. Esse entendimento pauta-se nas seguintes 

palavras: 

 

De fato, o caráter essencialmente dialógico em Dostoiévski não se esgota, 
em hipótese alguma, nos diálogos externos composicionalmente expressos, 
levados a cabo pelas suas personagens. O romance polifônico é inteiramente 
dialógico. Há relações dialógicas entre todos os elementos da estrutura 
romanesca, ou seja, eles estão em oposição como contraponto. As relações 
dialógicas – fenômeno bem mais amplo do que as relações entre as réplicas 
do diálogo expresso composicionalmente – são um fenômeno quase 
universal, que penetra toda a linguagem humana e todas as relações e 
manifestações da vida humana, em suma, tudo o que tem sentido e 
importância. (BAKHTIN, 1992, p.42) 
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Assim, as relações dialógicas constituem, de modo essencial, a própria 

linguagem humana, estabelecendo nexos entre os sujeitos e tudo aquilo que 

possui um sentido. O dialogismo, num sentido mais amplo, está presente em 

toda comunicação verbal, de qualquer tipo e gênero, excluindo-se, é importante 

frisar, as relações puramente mecânicas, às quais Dostoiévski, segundo Bakhtin, 

negou importância para a “compreensão e a interpretação da vida e dos atos do 

homem” (p. 42). 

A concepção dialógica da linguagem considera, portanto, que todo 

“sujeito falante” é, por sua própria natureza, um “sujeito respondente”, pois cada 

enunciado constitui um elo na corrente complexamente organizada de outros 

enunciados (p.272). Cada enunciado pressupõe a existência de um sistema 

linguístico e se compõe de enunciados antecedentes, do mesmo “eu”, ou de um 

“outro”. Confirmando, polemizando, ou simplesmente implicando a consideração 

de outros enunciados já conhecidos, já-ditos, os novos enunciados pressupõem, 

por sua vez, outros enunciados, ainda-não-ditos, desencadeados pela atitude 

responsiva ativa de cada um dos falantes.  

Tendo em vista esses conceitos, procuramos caracterizar o diálogo, de 

si para si e de si para com a tradição literária ocidental, que ocorre no Prelúdio e 

fuga do real, assim como buscamos compreender a imagem do leitor Luís da 

Câmara Cascudo, o qual, conforme veremos, torna-se um narrador 

autobiográfico, dando provas, desse modo, de uma atitude responsiva real e 

plena em relação às obras e aos posicionamentos com os quais dialoga. Sendo 

assim, quando usarmos o termo diálogo, este poderá referir-se ao diálogo 

estrutural, forma literária, ou ainda ao diálogo inerente à própria linguagem e, por 

isso mesmo, à obra literária.  
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CAPÍTULO 2 

 
“Leio. Escrevo. Durmo.”: diário e velhice 

 

 

2.1 Escritos da intimidade 

  
Neste capítulo, dedicamo-nos à leitura dos diários de Luís da Câmara 

Cascudo. Escritos da intimidade, Na ronda do tempo, Ontem: maginações e 

notas de um professor de província e Pequeno manual do doente aprendiz 

revelam um sujeito interessado em anotar seu cotidiano, fixar suas memórias e 

construir uma imagem de si para si mesmo e para as gerações futuras. Redigidos 

nos anos finais da década de 1960, e publicados na mesma época,  esses diários 

dialogam entre si não somente pela natureza do registro cotidiano que os 

caracteriza, mas também pelo fato de ostentarem traços recorrentes na escrita 

cascudiana. No entanto, é importante lembrar que, apesar das semelhanças, 

esses textos distinguem-se uns dos outros, apresentando especificidades. 

Estudar esse movimento de aproximação e distanciamento é o objetivo central 

deste capítulo.  

Vale ressaltar que o Cascudo diarista que encontramos nesses livros 

apresenta-se, em seus registros, como um professor aposentado e 

septuagenário que reage às inquietações típicas da senescência com a leitura e 

a escrita cotidiana. Desse modo, enfatizamos nestas páginas as temáticas da 

velhice e da escrita diarista, assim como o memorialismo. Na tentativa de situar 

e perceber os registros cascudianos dentro de uma linearidade temporal, 

iniciamos nossa leitura pelas anotações presentes no Pequeno manual do 

doente aprendiz, reflexões nas quais se manifesta um cotidiano de resistência à 

doença por meio da leitura e da observação continuada.   

 

2.1.1 O diário como escrita terapêutica 

 

Dedicado ao médico Onofre Lopes, o Pequeno manual do doente 

aprendiz: notas e maginações é um diário em que Luís da Câmara Cascudo 
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registrou seus pensamentos durante duas breves internações no apartamento 

203 do Hospital das Clínicas, em Natal. A dedicatória é explicada logo no 

prefácio do livro. Aos cuidados do célebre amigo, Cascudo foi internado no 

hospital em agosto de 1967 para a realização de uma série de exames rotineiros 

e tratamento de uma erisipela. O retorno ao hospital aconteceria meses depois, 

em abril de 1968, em razão de um acidente ocorrido durante um almoço no 

restaurante do Hotel Reis Magos. O episódio é relatado na última anotação do 

diário, onde é explicitada a justificativa do diário, e o título dado à versão 

publicada é motivo de comentário: “Recomeça o curso do Doente Aprendiz, 

porque ninguém quer ser profissional na espécie” (CASCUDO, PQ, p.107) 

Espécie de “diário da cura”, esse livro de registros ganha um título que 

dá margem a algumas considerações. Em primeiro lugar, percebemos em seu 

subtítulo um diálogo explícito com o subtítulo de Ontem. A expressão “notas e 

maginações”, retomada no livro seguinte, denota o hábito de escrever, de tomar 

notas sobre as situações mais banais do cotidiano, e manifesta a intenção do 

seu autor de se apresentar como narrador da sua cidade. Em segundo lugar, um 

leitor atento perceberá o sutil diálogo paratextual entre o Pequeno manual do 

doente aprendiz e O turista aprendiz, compilação dos registros etnográficos de 

Mário de Andrade em suas andanças, entre 1927 e 1929, pelas regiões Norte e 

Nordeste do país. Assim como o poeta paulistano, Cascudo se assume como 

sujeito de uma aprendizagem e observador atento das diferentes situações com 

as quais se depara e da sua própria experiência de vida. Além disso, o termo 

“pequeno manual”, que tem valor de indicação genérica, reforça a ideia de uma 

escrita a seu modo didática, senão terapêutica – trata-se de um manual que 

reúne ensinamentos e descobertas sobre a doença e a velhice.  

É interessante lembrar que, em nota datada de 21 de março de 1969, 

presente em Na ronda do tempo, Cascudo registra o lançamento desse livro por 

ocasião das comemorações do décimo aniversário da Universidade, cujo reitor, 

naquele momento, era o médico Onofre Lopes. Em nota de 31 de dezembro, 

Cascudo registra a informação de que o Pequeno manual do doente aprendiz 

seria estudado na Faculdade de Letras e Ciências Humanas de Poitiers, na 

França (CASCUDO, NRT p.196). Essas anotações nos permitem dimensionar 

de algum modo o alcance da produção cascudiana num tempo em que era difícil 

fazer circular o conhecimento.  
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Dividido em três partes, o Pequeno manual do doente aprendiz organiza-

se a partir dos três “espaços literários” do apartamento hospitalar ocupado por 

Luís da Câmara Cascudo: Janela, Poltrona, Cama. Pontos de observação e 

reflexão, esses espaços, contidos entre quatro paredes, retomam um 

posicionamento ensaístico do escritor potiguar. No prefácio do livro, esse 

conjunto de registros é apresentado como “ensaio de bom humor, terapêutico e 

meditativo”. Além disso, é explicitado ali o diálogo evidente com uma obra 

sempre citada por Cascudo: 

 

As temporadas no Hospital das Clínicas provocaram o Pequeno 
Manual do Doente Aprendiz. Consta de imagens, sugeridas pelo 
cenário deslumbrante, reminiscências cujo processo associativo é um 
mistério psicológico. Frutos velhos da memória, teimando aproveitar o 
abril, ardente e luminoso. Imagens distantes da dedução melancólica 
de Horácio, Velut aegri somnia, “como os sonhos de um doente...” 
Os limites dimensionais da minha mobilidade equacionavam-se na 
simples triangulação funcional: Janela, Poltrona e Cama! Denominam 
as três estações nessa Voyage autour de ma chambre. (CASCUDO, 
PQ, p. 24-25) 

 

Desse modo, percebemos o interesse de seu autor em se caracterizar 

como sujeito reflexivo, memorialista e filosófico, traços coerentes e condizentes 

com o perfil do “velho professor de província aposentado” que Luís da Câmara 

Cascudo deseja criar para os seus anos de velhice. A essa escrita da intimidade, 

assimilada por seu autor ao famoso livro de Xavier de Maistre, soma-se a 

experiência ensaística de Cascudo, que se volta para a observação e o registro 

do cotidiano hospitalar, assim como para a história das ruas que circundam o 

Hospital das Clínicas.  

É importante observar que o Pequeno manual do doente aprendiz revela 

um “percurso de reconhecimento” vivido por seu autor. Ao longo dessas páginas, 

o narrador cascudiano torna-se cada vez mais intimista, detendo-se sobre si 

mesmo à medida que explora suas memórias pessoais e aprofunda, ao sabor da 

circunstância em que o próprio livro tem origem, suas reflexões acerca da velhice 

e da morte.  

Na primeira parte do Manual, intitulada “Janela”, Luís da Câmara 

Cascudo registra trinta e seis notas recheadas de pensamentos e máximas 

inspiradas no movimento das ruas, que ele acompanha pela janela. Seguindo os 

versos populares usados como epígrafe desse primeiro conjunto de notas –  “Da 
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janela desta vida/ Eu vejo o Mundo passar...” –, Cascudo, do alto do seu mirante 

particular, contempla a cidade para refletir sobre sua história e o cotidiano das 

suas ruas. Doente, observa os moleques que passam correndo, os homens 

vagarosos, as mocinhas de biquíni, os casais enamorados, os automóveis que 

lotam a pracinha diante do hospital, o Farol de Mãe Luiza. Aprendiz, registra suas 

observações, relembra acontecimentos, anota as leituras realizadas durante a 

internação, escreve simultaneamente a sua história e a história da cidade.  

Nesses registros, Cascudo exercita sua curiosidade e aguça seu olhar, 

aproximando-se, assim, do artista moderno descrito por Baudelaire (2002, p.17). 

No seu célebre ensaio O pintor da vida moderna, o poeta francês comenta a obra 

de Constantin Guys, enaltecendo o caráter eminentemente moderno da sua arte. 

Para Charles Baudelaire, a pintura do seu amigo revela uma novidade do olhar 

característica da criança, ser guiado pela imaginação e pela curiosidade, e do 

convalescente. O poeta parte de uma cena de “O homem das multidões”, conto 

de Edgar Allan Poe, no qual o personagem, convalescente, contempla 

prazerosamente a multidão através da vidraça de um café, para descrever o 

olhar inebriado que seria representativo da atitude da criança e do artista 

moderno. 

É movido por uma semelhante danação do olhar que Luís da Câmara 

Cascudo observa, pela janela do seu quarto, o vivo cotidiano das ruas adjacentes 

ao Hospital das Clínicas e da Praia do Meio. Uma das suas preocupações é que 

a descrição respeite a multiplicidade de cores, ritmos e sentimentos da vida 

natalense: 

 

Esse bairro está pedindo o seu romancista. É triste, tranqüilo, feliz. (...) 
Que motivos tecem as horas amenas desse convívio aglutinante? Meu 
pavor é que o romancista adoeça de eritropsia, vendo tudo vermelho, 
nada enxergando do que existe, e pinte sangue e desgraça imaginária 
num livro de convenção e tragédia, que essas casinhas sempre 
ignoraram... (...) Onde anda o romancista? Sei muito que nada mais 
difícil do que um assunto fácil... (CASCUDO, PQ, p. 29 – 30) 

 

Nesse trecho, a inquietação é explícita: Cascudo preocupa-se com a 

construção de uma narrativa e, assim podemos inferir, de uma História da vida 

potiguar. Seriam seus trechos descritivos, sua observação etnográfica e seu 

posicionamento ensaístico reveladores, de sua parte, de uma pretensão à prosa 

literária? Seria apropriado pensar esses registros diários cascudianos como 
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ensaios para uma futura narrativa ficcional? É o que pretendemos discutir ao 

longo do presente estudo. O certo é que Luís da Câmara Cascudo, como 

pesquisador e historiador, procurou criar uma narrativa para a cidade de Natal e, 

conforme sustentou Araújo (1998, p. 80), buscou, com o seu projeto de trabalho, 

construir uma tradição que respeitasse as tradições populares dos becos, em 

diálogo com a modernidade que se afirmava, avassaladora, ganhando terreno.  

É no sentido de enriquecer esse debate e compreender o projeto 

intelectual de Cascudo que se justifica uma leitura atenta dos seus diários. Esses 

registros da maturidade não somente trazem consigo as tensões íntimas 

acentuadas pela idade, visíveis numa primeira leitura, mas também exibem o 

percurso do autoconhecimento e a trajetória intelectual desse sujeito que nunca 

deixou de estar à procura de si. 

Em meio a esse registro do cotidiano natalense, Cascudo comenta ainda 

o funcionamento do hospital, lembra as visitas recebidas e reflete sobre as 

leituras realizadas – algumas dessas leituras, inclusive, são sugestões dos 

visitantes, ou inspiradas por sua própria condição física. Entregue às suas 

rememorações, Cascudo recorda também sua experiência como aluno de 

medicina no início da sua vida universitária e retoma, por sugestão do Dr. Onofre 

Lopes Júnior, leituras da área médica, que ficam anotadas em muitas das 

páginas do seu diário. Essas leituras filosóficas e científicas ratificam a imagem 

exemplar do doente aprendiz e alimentam seu pensamento erudito – “Ninguém 

está sozinho quando pensa...” (CASCUDO, PQ, p.45.) –, conferindo à 

companhia literária a capacidade de povoar a solidão. 

O registro das visitas recebidas intensifica-se na segunda parte do livro, 

intitulada “Poltrona”. Nessas quatorze notas, Luís da Câmara Cascudo dá conta 

das visitas que recebe no apartamento 203 e do movimento do ambiente 

hospitalar. Desse modo, escreve notas em que classifica os visitantes, registra 

a visita de amigos, reflete sobre os momentos vivenciados e categoriza os 

médicos. Lembrando-se da antiga sugestão do poeta Antonio Damasceno 

Bezerra, citada na epígrafe5, Cascudo senta-se na poltrona do seu quarto e 

passa a relatar a sua experiência da doença. Sem qualquer pessimismo, 

Cascudo enfatiza o carinho que recebe dos amigos: “Prolongam aqui a 

                                                           
5 “Assente-se nessa poltrona que as ideias hão de vir...” 
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atmosfera da minha casa, com inteligência tranquila e cativante. Um encanto 

natural e discreto, nessa assistência diária, dedicada e carinhosa...” (CASCUDO, 

PQ, p.64).   

Figura pública, respeitado em sua cidade, o professor é bem tratado na 

sua condição de enfermo, a ponto de reconhecer, no ambiente frio, asséptico e 

silencioso do hospital, parte do aconchego da sua própria casa. A impressão 

otimista certamente decorre das atenções associadas ao trigésimo nono 

aniversário do seu casamento. Momento de descontração durante a rotina de 

um tratamento, a comemoração ocorre com a presença da família e de amigos 

íntimos, e com a surpreendente presença do charuto e do champanhe.  

No entanto, uma nota triste destoa da alegria registrada nessa parte do 

livro. Apesar do carinho recebido, a própria condição em que Cascudo se 

encontra o coloca em postura meditativa. Ao longo das páginas do seu diário, 

encontramos notas e pensamentos sobre as temáticas da velhice e da morte. 

Observemos duas dessas anotações. Numa delas, intitulada “A fuga para 

morrer”, Cascudo comenta o suicídio de um doente, que se enforcou na 

goiabeira do pátio externo do hospital. O acontecimento foi-lhe comunicado 

durante um café da manhã pelo Padre Tenório, Capelão do hospital. 

Surpreendente, o acontecimento certamente avivou a curiosidade de Cascudo 

pela temática da Morte, recorrente no livro e retomada nas últimas notas do 

diário. Ao registro da tragédia, o diarista acrescenta um breve e sugestivo 

comentário: “Tout un roman enseveli, diria Sainte-Beuve” (CASCUDO, PQ p.59). 

Ao lamentar naquela morte o sepultamento de um romance, Cascudo sugere 

que a vida humana, por mais obscura ou banal, é uma narrativa que merece ser 

construída, e as ações do seu protagonista, divulgadas –pensamento, aliás, 

coerente com sua prática autobiográfica.  

“O prêmio” é a segunda anotação registrada no espaço físico-literário da 

Poltrona. A partir dela, somos informados da visita de Ilma Melo Diniz, então 

presidente da Fundação José Augusto, que entrega a Cascudo um ofício datado 

de 23 de abril de 1969. O documento oficializa a criação do “Prêmio Nacional 

Luís da Câmara Cascudo”, destinado à premiação de estudos sobre o escritor. 

A notícia reforça o seu prestígio e seu valor como pesquisador, mas, por outro 

lado, desperta nele uma lembrança pungente: 
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Em 1933, meu Pai deixava a nossa grande chácara no Tirol. Ardera 
como palha seca quanto julgara amontoar em trigo, para o pão da 
velhice. Meio século de trabalho, dedicação, generosidade, 
desaparecia numa hipotecária. 
Pela primeira vez, fomos morar em casa alheia. Quando, em 1945, 
comprei a que possuo, esgotando os recursos disponíveis, meu Pai já 
não existia. Perdera tudo, por não ter trinta contos de réis... 
35 anos depois, oito milhões de cruzeiros serão dados a quem estudar 
o nome do filho... (CASCUDO, PQ p. 51) 

 

A lembrança da falência do pai emociona e entristece o diarista, que vê 

na homenagem recebida uma recompensa tardia pelos seus esforços. Luís da 

Câmara Cascudo certamente lamentou, até o final da sua vida, a perda da 

chácara que ficou conhecida como “Principado do Tirol”, assim como o fato de 

não ter tido condições de ajudar a família no início da sua carreira.  

Na última parte do livro, os apontamentos, que parecem se tornar mais 

intimistas, gravitam em torno da Cama. Ali, Cascudo comenta sua doença, reflete 

sobre o uso dos remédios, relaciona o doente ao artista e compõe aforismos 

sobre a morte. Ao contrário das epígrafes anteriores, que são de natureza oral e 

introduzem uma escrita voltada para a observação, a epígrafe6 dessa parte é 

uma citação de Fernão Lopes, na qual o grande cronista português descreve D. 

Pedro XIV, insone, jazendo em sua cama.   

 Submetido a uma rotina de exames periódicos e remédios destinados a 

combater as inflamações da pele, Cascudo divaga sobre o caráter “penitencial” 

dos medicamentos que ele foi obrigado (ou convencido, mediante promessa de 

recompensa) a tomar em seus tempos de menino: 

 

Evoco os remédios do meu Tempo-Menino, engolidos sob ameaça de 
chinela ou promessa de brinquedos. Tomar remédio era uma antevisão 
apavorante! Laxantes, purgativos, fortificantes eram formas 
penitenciais com que Higeia cobrava seus benefícios. Remédio ruim é 
o bom! Amargos, acres, mau-olor, de aspectos repulsivos, eram 
garantias de eficácia.”  (CASCUDO, PQ, p.78) 

 

A lembrança chega de repente, e a anotação se estende de acordo com 

a condução típica da narrativa cascudiana, que desenvolve, em tom de conversa 

amável, variações em torno do tema. Assuntos como os avanços da medicina e 

                                                           
6 “Jasia el-Rei em Lisboa, huma noite na cama/ E nam lhe vynha sono pera dormir...” 
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os remédios de antigamente, motivados por uma citação7 de Machado de Assis, 

juntam-se à contação de um causo natalense, no qual o Dr. Januário Cicco foge 

da cadeira do cirurgião-dentista, e às publicidades antigas de preparados 

farmacêuticos. A nota encerra-se com novo retorno à infância, agora lembrada 

por suas brincadeiras e por sua imaginação criativa. 

 

Wagner desenrolava peças de seda colorida por uma mera euforia 
visual. Dá-me vontade derramar os meus remédios na colcha da cama 
e brincar com eles, como fazia, na fase juvenil, com botões. Não juro 
que sejam úteis, mas garanto que são bonitos. Muito deve ter andado 
a indústria farmacêutica apresentando seus produtos em formas 
amáveis e graciosas. (CASCUDO, PQ, p.81) 

 

Nessa primeira nota, intitulada “Remédio de hoje”, percebemos o tom 

ensaístico próprio de Luís da Câmara Cascudo e uma expressão delicada das 

suas impressões da velhice. Para reconsiderar sob novo enfoque os dias 

insípidos e cansativos de tratamento, Cascudo lança mão das suas leituras, do 

seu conhecimento de mundo e das lembranças da infância. Usando uma 

metáfora habitual, e adequada ao contexto do livro, podemos dizer que a escrita 

do Pequeno manual do doente aprendiz “doura a pílula” do cotidiano e dá o 

suporte necessário ao seu escritor nesse momento de fragilidade. As 

recordações do seu Tempo-Menino chegam num momento oportuno e fazem 

com que o paciente esqueça, por um instante, as queimações, as febres e os 

incômodos causados pela erisipela. Esses registros representam, como lembra 

Beauvoir (1990, p.456), o doce privilégio do homem que envelhece: o retorno 

fácil às impressões encantadoras dos primeiros anos. 

A segunda nota relaciona a doença à criação artística e ao pensamento 

filosófico. Iniciada e encerrada pelo dito proverbial “quem não adoece, não se 

conhece”, essa reflexão vê a doença como promessa ou prenúncio de viagem 

interior, momento propício para o autoconhecimento: 

 

No domínio cultural devemos menos à Saúde que a Enfermidade à vida 
das obras-primas. A Saúde raramente consente a introspecção, natural 
em Montaigne, Nietzsche, Machado de Assis, Marcel Proust, 

                                                           
7 “Machado de Assis perguntava: - Por que é que os remédios morrem? – Cada século tem os 
seus, respondo. Os do ano 3.000 vão rir dos nossos como rimos dos egípcios. Quem morre é a 
sugestão que eles trocavam” (CASCUDO, PQ, p. 78). 
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perenemente mordidos de achaques, mal-estar, sofrimentos. A 
moléstia determina a autocontemplação, minuciosa, demorada, tenaz. 
(...) A doença é uma recapitulação memorial, tão útil e avivadora de 
nossa humildade que a vida disfarça, enfeitando-a de guizos. Um 
processo de catarse espiritual, como a Oração, a Confissão, a 
Penitência. O orgulho é antítese da doença. (CASCUDO, PQ, p. 81-
83) 

 

Com um pensamento que se aproxima do pensamento estoico, Luís da 

Câmara Cascudo procura racionalizar a sua condição física. Vendo a 

“Enfermidade” como um meio supremo de acesso à sabedoria e à criação 

estética, Cascudo se esforça para apreender o mundo com um novo olhar a partir 

da sua experiência pessoal de internação. A doença, “recapitulação memorial” 

que ensina ao paciente a humildade, propicia uma catarse espiritual. 

Aproveitando o momento da doença como período de redescoberta, o 

pesquisador aproxima-se da ideia romântica de “inspiração” retomada, na 

modernidade, por Baudelaire. Voltemos ao ensaio, já citado anteriormente, do 

poeta francês: 

 

Ora, a convalescença é como uma volta à infância. O convalescente 
goza, no mais alto grau, como a criança, da faculdade de se interessar 
intensamente pelas coisas, mesmo por aquelas que aparentemente se 
mostram as mais triviais. Retornemos, se possível, através de um 
esforço retrospectivo da imaginação, às mais jovens, às mais matinais 
de nossas impressões, e constataremos que elas possuem um singular 
parentesco com as impressões tão vivamente coloridas que 
recebemos ulteriormente, depois de uma doença, desde que esta 
tenha deixado puras e intactas nossas faculdades espirituais. A criança 
vê tudo como novidade; ela sempre está inebriada. (BAUDELAIRE, 
2002, p. 18) 

 

Cascudo explora, portanto, a agudeza do olhar proporcionada pela 

experiência do inebriamento que se segue à doença como manifestação da 

convalescença. Os aforismos que compõem o Pequeno manual do doente 

aprendiz materializam essa busca do conhecimento pela observação e pela 

reflexão filosófica. Católico e leitor do cânone ocidental, o Mestre da Junqueira 

Aires justifica seu posicionamento perante o momento enaltecendo a atitude de 

filósofos e escritores de trajetórias reconhecidas, objeto de sua preferência.  

Nessa última parte do livro, de escrita cerrada e intimista, Cascudo 

reflete sobre a morte. Essa temática está presente em todos os momentos do 

diário, mas o pensamento que elege a morte como objeto preferencial parece 



52 
 

apurar-se nessas últimas páginas do livro, nas quais são enunciados quatro 

aforismos: 

 

IV A Morte é uma libertação. Mas existem servidões jubilosas...  
V Morto não é sinônimo de cadáver. Os mortos dormem. Os cadáveres 
apodrecem. 
VI O relógio da Morte não é acertado pelo nosso... 
VII Quando a morte convoca, não há insubmissos! (CASCUDO, PQ, 
p.86) 

 

Essas reflexões sobre a morte são importantes, pois nos fornecem 

elementos para compreendermos o pensamento de Luís da Câmara Cascudo 

acerca de uma das temáticas mais frequentes na literatura e nas artes em geral, 

assim como nos permitem considerar o uso que o escritor natalense faz da 

linguagem. É válido ressaltar que Cascudo, para se expressar, recorre à forma 

literária do aforismo, que se caracteriza principalmente pela agudeza, concisão 

e subjetividade. A escrita do aforismo, que remonta à sabedoria antiga, foi 

praticada por Hipócrates e está nos livros sagrados da Índia e da Bíblia, 

encerrando em si fagulhas de vida.  

Segundo Moisés (2004, p.13), o aforismo, na Grécia Antiga, foi usado 

por Hipócrates para registrar um saber medicinal baseado na experiência e na 

observação. Ao longo dos séculos, afirma o estudioso, o poder de concisão 

dessas linhas reflexivas conquistou outras áreas do conhecimento, e o termo 

passou a ser usado como sinônimo de “máxima”. Empregada por juristas, poetas 

e filósofos, essa modalidade de escrita explora o afeto e a intuição – o esprit de 

finesse, em oposição ao esprit de géométrie, no dizer de Pascal.  

No tocante à linguagem dessas proposições, Gurgel (2011) lembra que 

à brevidade da expressão soma-se o aprofundamento do tema, numa espécie 

de abismo que denuncia a banalização da linguagem e estimula a nossa 

inteligência. Ao resenhar a tradução brasileira dos aforismos de Sébastien-Roch-

Nicolas de Chamfort e de Karl Kraus, o crítico observa ainda que essas 

pequenas formulações suprimem o enredo e possibilitam uma reflexão sobre a 

realidade e a existência do ser humano – reflexão essa que extrapola o tempo e 

o espaço próprios da sua produção.  

Como podemos perceber, o aforismo é forma expressiva condizente 

com o projeto literário de Cascudo, na medida em que ele permite explorar a 
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subjetividade e valorizar a aprendizagem adquirida por meio da experiência 

pessoal, enriquecendo sua escrita ensaística e diarista – gêneros textuais 

praticados pelo escritor norte-rio-grandense ao longo da sua vida.  

Voltando aos quatro aforismos presentes no Pequeno manual do doente 

aprendiz, notamos que se trata de constatações expressas, em sua maioria, pela 

negativa – a Morte não deve ser vista como sinônimo de apodrecimento do 

corpo; o seu “relógio” não é acertado pelo nosso; não podemos ignorar o seu 

chamado. Além disso, a morte – e isso ocorre ao longo de todo o diário – nem 

sempre é personificada, grafada com a inicial maiúscula. 

Sobre o tema desses aforismos, é importante lembrar a sua coerência 

com a fase da senescência vivenciada por Cascudo e com a sua experiência de 

doente hospitalizado. Ora, sabemos que a ideia da morte povoa, por vezes de 

modo obsessivo, o pensamento do sujeito senescente, que, como frisa Simone 

de Beauvoir, possui um passado mais extenso do que o seu futuro:  

 

“A idade modifica nossa relação com o tempo: ao longo dos anos, 
nosso futuro encolhe, enquanto nosso passado vai-se tornando 
pesado. Pode-se definir o velho como um indivíduo que tem uma longa 
vida por trás de si, e diante de si uma expectativa de sobrevida muito 
limitada. (BEAUVOIR, 1990, p. 445) 

 

Por um lado, Cascudo sente, septuagenário, o encolhimento do seu 

futuro; por outro, ele aproveita a prática da escrita para antever o final dos seus 

dias, posicionar-se do modo mais positivo e sábio diante da morte. Observamos 

que, ao dissociar a morte do desgaste biológico do corpo, Cascudo sugere a 

existência de uma vida post mortem garantida principalmente pela escrita – a 

ideia, como estudamos na nossa dissertação, é recorrente na sua obra e 

relaciona-se com a sua visão dialógica de cultura e de literatura. Lembremos que 

nesse mesmo período ele escreveu Gente viva, livro publicado em 1970, no qual 

registra a história de seus “companheiros de jornada”, e cujo prefácio inicia-se 

com as seguintes palavras: “A Morte existe; os mortos, não! Prolongo-lhes a 

companhia nesses vestígios de convivência. Impressões pessoais, frases, 

pequeninas anedotas, sugestões de contatos, quando perceptíveis aos sentidos 

humanos” (CASCUDO, GV, p. 19)  

Luís da Câmara Cascudo esforça-se, portanto, para compreender a 

morte como uma etapa natural da vida que traz consigo a libertação de certas 
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obrigações. Além disso, percebe a morte como um acontecimento que não 

interrompe, por inteiro, a participação do homem no mundo, uma vez que ele 

permanece vivo na sua obra, como efeito de leitura, e na memória dos seus 

entes queridos. No entanto, a conjunção adversativa presente no primeiro 

aforismo revela ironicamente o apego de Cascudo à vida, permitindo-nos inferir 

que o sujeito da escrita, assim como todo ser humano, encontra grandes alegrias 

no ato de viver – ao qual é forçado a renunciar, como sujeito, no instante da sua 

morte. 

Reconhecidamente leitor da obra de Michel de Montaigne, Cascudo nos 

faz lembrar, com seus aforismos, o ensaio “De como filosofar é aprender a 

morrer”, presente no livro I dos Essais. Nesse célebre ensaio, o pensador francês 

adverte seus leitores para o real significado da morte:  

 

Não sabemos onde a morte nos aguarda, esperemo-la em toda parte. 
Meditar sobre a morte é meditar sobre a liberdade; quem aprendeu a 
morrer, desaprendeu de servir; nenhum mal atingirá quem na 
existência compreendeu que a privação da vida não é um mal; saber 
morrer nos exime de toda sujeição e constrangimento. (MONTAIGNE, 
1980, p. 47) 

 

Para Michel de Montaigne, devemos usar a sabedoria para aprender a 

pensar na morte e aceitá-la prontamente como uma das etapas necessárias à 

vida. Temê-la ou antecipá-la seriam, segundo o filósofo francês, atitudes 

medíocres que devem ser combatidas. Inspirando-se na filosofia antiga, o 

ensaísta vê na morte uma libertação dos nossos afazeres cotidianos, assim 

como defende uma atitute de tranquilidade diante do final da nossa existência, 

já que os atos de viver e morrer nos são igualmente indiferentes, isto é, 

independentes da nossa vontade. Meditando sobre a morte, Montaigne escreve, 

na verdade, sobre a vida, pois seus argumentos reforçam a defesa do ponto de 

vista epicurista expresso no preceito do Carpe diem e sugerem que 

aproveitemos a vida da forma mais prazerosa possível, ou seja, realizando 

nossos desejos e cumprindo nossa tarefa sem nos preocuparmos e sofrermos 

com a ideia da morte: “vamos agir portanto e prolonguemos os trabalhos da 

existência quanto pudermos, e que a morte nos encontre a plantar as nossas 

couves, mas indiferentes à sua chegada e mais ainda ante as nossas hortas 

inacabadas” (MONTAIGNE, 1980, p. 48). 
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Há, portanto, um evidente parentesco entre os aforismos de Luís da 

Câmara Cascudo e o ensaio referido de Michel de Montaigne. Pensar na morte 

não os assombra – suas reflexões são diretas, claramente enunciadas, e a morte 

não é evocada através de eufemismos. Além disso, o conhecimento é visto como 

um processo de aprendizagem do qual resultará a resignação diante do veredito 

final da vida. Em relação a Cascudo, seu pensamento é sugerido na forma 

concisa do aforismo, que, por sua vez, parece retomar uma anotação da primeira 

parte do livro. 

Em nota intitulada “A súbita tranquilidade”, Luís da Câmara Cascudo 

recorda um trecho da sua viagem em solo africano. O registro narra brevemente 

um voo bastante turbulento, realizado num avião bimotor, de Cabinda para 

Luanda. Durante a turbulência, o medo inicial de Cascudo, conta ele em seu 

relato, deu lugar a uma repentina e “estranha” tranquilidade: “Inexplicável essa 

súbita apatia, resignada, doce, superior, eliminando a onda inicial de assombro. 

Não haverá, semelhantemente, para as derradeiras horas de Vida?” 

(CASCUDO, PQ, p.40). Inserido em seu “diário da doença”, esse relato de 

viagem é transposto para o contexto da hora presente por um paciente que 

procura alcançar, mediante a reflexão, a desejável serenidade diante da morte. 

Essa postura otimista e sábia é ratificada, como veremos no tópico seguinte, em 

alguns dos registros nos quais ele reflete acerca da velhice e das limitações 

impostas ao corpo pela degradação biológica.  

 

2.1.2 O diarista, espectador do cotidiano  

 

Na ronda do tempo é o livro resultante do diário de 1969, escrito por Luís 

da Câmara Cascudo. Composto de registros datados, seguindo a forma 

prototípica do gênero, esse livro possui grande importância para o pesquisador 

da obra cascudiana, assim como para os estudiosos da literatura e da história 

norte-rio-grandense, uma vez que nos oferece retratos de uma sociedade em 

transformação e da cena literária natalense, revelando ao mesmo tempo, 

elementos da trajetória intelectual do seu autor. A leitura desses registros, cuja 

natureza confidencial é anunciada desde a primeira linha do seu prefácio, é um 

mergulho na intimidade do mais célebre escritor do estado: 
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Este é o mais íntimo e confidencial dos meus livros. Além de O Tempo 
e Eu (1968) e do Pequeno Manual do Doente Aprendiz (1969). Terá 
pequena edição e não se repetirá enquanto eu viver. Solilóquios de um 
velho professor aposentado e no aposento de sua pequenina 
biblioteca. Registro de visitas e pensamentos que o procuraram 
durante um ano. Nem mesmo viagem em torno de mim mesmo. Mas, 
de dentro para fora, como num exame de sangue. (CASCUDO, NRT, 
p. 17) 

 

Intitulado “No princípio era o verbo...”, esse prefácio parte dos versículos 

iniciais do Evangelho de João, em que é retomada a temática da criação do 

mundo sob o prisma da clássica oposição logos x caos, característica dos textos 

da Grécia Antiga. A partir dessa citação, Cascudo denota sua preocupação em 

organizar, por meio da palavra, a realização naturalmente caótica do seu 

cotidiano. Fiel à sucessão dos dias, esse livro, considerado por ele o mais íntimo 

de todos os que ele escreveu, expõe a vida de um grande intelectual. Desde o 

início do texto, Cascudo coloca-se como “velho professor aposentado”, imagem 

recorrente nos escritos da sua maturidade, e define suas anotações como 

registros das visitas e dos pensamentos que o visitaram em sua casa da 

Junqueira Aires.  

Nessas linhas introdutórias, Cascudo apresenta-se como “espectador do 

cotidiano” – aquele que assiste às transformações da sociedade a que ele 

pertence. Esse espectador elege a poltrona e a escrivaninha da sua biblioteca 

como espaços literários de onde é possível observar os acontecimentos, 

entregar-se ao seu “itinerário de recreio” e registrar oportunamente suas 

impressões suscitadas por aquela observação. Datado das primeiras horas do 

ano de 1970, pouco tempo depois que Cascudo comemorou seu aniversário de 

setenta e um anos, o diário reflete, em seu texto de apresentação, o pensamento 

paradoxal de um sujeito que está entrando na velhice e aprendendo a se 

reconhecer em função dessa experiência crucial. Por um lado, Cascudo enxerga 

a si mesmo como um sujeito solitário que se coloca fora de cena no tocante às 

representações sociais. Essa percepção consolida-se por meio da citação do 

filósofo do pessimismo: “Minha solidariedade humana tem o momento de 

aplaudir, saudar e despedir-se da representação assistida. Representação? 

Vontade e Representação. Schopenhauer em 1819.” (CASCUDO, NRT, p.18)  

Por outro lado, Cascudo, contrariando o ceticismo e o pessismo 

ressaltados pela referência à obra O mundo como Vontade e Representação, 
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crê numa “esperança de feliz desfecho”. E uma das suas satisfações parece 

advir da possibilidade de voltar-se, por meio da memória, para as recordações 

que lhe são caras e perceber a presença do passado nos seus dias presentes: 

“Sinto em minha solitária companhia as multidões convividas. Ninguém morre. A 

paisagem regressa às velhas proporções, sempre que desejo.” (p.18). Na escrita 

do seu diário, Cascudo procura, portanto, assumir a posição do velho contador, 

daquele que angariou experiência e, representando o ponto de vista tradicional, 

observa e analisa as novidades. Não por acaso, uma das epígrafes escolhidas 

para esses registros pessoais afirma: “La Vieillesse est conteuse”. 

Embora a autoria não seja referida depois da epígrafe, ela pode ser 

encontrada num ensaio sobre Noël du Fail, escritor francês do século XVI: “La 

vieillesse est conteuse, les causeries s'animent peu à peu, et bientôt la vie simple 

et pittoresque de ces braves gens se dévoile tout entière.”8 (GUICHARD, 1842, 

p.4). Escritor da Renascença francesa, Noël du Fail é lembrado por misturar, em 

seus textos, reflexões morais, ironia, fábulas e leveza na escrita. Seu nome 

evoca grandes contadores de histórias do seu tempo, sendo comparado, em 

razão do seu pensamento humanista sustentado por ideais morais e políticos, a 

Michel de Montaigne e François Rabelais, escritores da estima de Luís da 

Câmara Cascudo. 

Uma contradição pode ser percebida a partir da leitura dessas páginas 

iniciais. Cascudo, ao sublinhar a natureza confidencial de Na ronda do tempo, 

afirma que esse livro terá somente uma edição, que não haverá outra durante a 

vida do seu autor. Essa ideia é coerente com a citação do Padre José Agostinho 

de Macedo, também usada como epígrafe do diário: “Escreverei um livro para 

mim; é escusado escrever já para os outros”. Entretanto, o uso da citação do 

excêntrico padre lusitano parece ser nitidamente retórico e característico do 

escritor autobiográfico e diarista.  

Afinal, por que Luís da Câmara Cascudo, assim como qualquer outro 

autor, publicaria seu diário íntimo sob forma de livro se não o atraía a luz da 

esfera pública? Será que podemos afirmar que a escrita de um diário interessa 

somente ao seu autor? Propomo-nos discutir essas questões ao longo desta 

                                                           
8 “A velhice é contadora de histórias, as conversas se animam pouco a pouco, e logo a vida 
simples e pitoresca dessa boa gente é revelada por inteiro.”  (GUICHARD, 1842, p.4, Tradução 
nossa).  
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análise. Por enquanto, ressaltamos uma agradável ironia: no exemplar que 

usamos para esta pesquisa, na sua edição mais recente, lemos a “Carta Prefácio 

à 2ª edição”, escrita por Onofre Lopes, médico, amigo e, àquela altura, reitor da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte. A carta, que serve de prefácio à 

publicação, é datada e comemora a segunda edição do livro ainda no ano de 

1970... 

Submetendo-se à ordem do dia, a escrita diarística guia-se pelos 

interesses e pelos hábitos do seu autor. Nas páginas de um diário, como se dá 

em Na ronda do tempo, podemos praticar uma escrita híbrida e nos dedicar aos 

mais diferentes temas e intenções comunicativas, desde que, como lembra 

Maurice Blanchot, essa variedade esteja unida pela linearidade e pela 

regularidade que a sujeitam aos imperativos do calendário. Dessa forma, o 

sujeito que pretende manter um diário tem o cuidado de alimentar suas páginas 

regularmente, de conformidade com o ritmo dos acontecimentos e a frequência 

dos seus pensamentos, devendo estabelecer, inclusive, uma relação de 

sinceridade com aquilo que é escrito. Sendo assim, salienta Blanchot, a escrita 

do diário tende a ser superficial para que não se falte com a verdade. 

De fato, quando lemos o diário de 1969 de Luís da Câmara Cascudo, 

percebemos que algumas dessas características citadas são explícitas – sua 

escrita é guiada pelo cotidiano vivido por seu autor; suas anotações, 

diferentemente das demais obras cascudianas, são datadas e colocadas “sob a 

proteção dos dias comuns”; os registros ali encontrados expressam os mais 

diferentes interesses do Mestre da Junqueira Aires, resultando numa pluralidade 

de temáticas; suas notas são, em sua maioria, breves e sinceras, fiéis à ordem 

dos acontecimentos (com exceção de algumas notas em que Cascudo 

experimenta desenvolver uma ideia, transformando o registro circunstancial num 

embrião de ensaio). 

Ao longo das anotações de Na ronda do tempo, Cascudo aprecia seu 

cotidiano doméstico, registra as inúmeras visitas que recebe, analisa as leituras 

realizadas, faz novos projetos de escrita, recorda amigos falecidos e 

acontecimentos passados, desenvolve reflexões acerca da sociedade, pondera 

sobre sua própria condição física, guarda suas participações em eventos sociais. 

Lendo essas notas, percebemos que Cascudo, a partir dos eventos pontuais 

ocorridos dia após dia, rememora o passado, comenta o tempo presente e 
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planeja ações futuras. Marcas de um passeio itinerante pelos meandros da 

memória e do tempo, essas anotações sugerem uma busca de si realizada pelo 

sujeito da escrita, numa espécie de autoanálise. Para usar a imagem do próprio 

Cascudo, recordando Xavier de Maistre, trata-se de uma viagem de dentro para 

fora de seu corpo, “como num exame de sangue”. Sua escrita volta-se, portanto, 

para o sujeito mais ou menos difuso da escrita, para suas intuições e 

recordações, confirmando o pensamento do crítico francês acerca do espaço 

que o diário ocupa na vida do escritor: 

 

O Diário não é essencialmente confissão, relato na primeira pessoa. É 
um Memorial. De que é que o escritor deve recordar-se? De si mesmo, 
daquele que ele é quando não escreve, quando vive sua vida cotidiana, 
quando é um ser vivente e verdadeiro, não agonizante e sem verdade. 
Mas o meio de que se serve para recordar-se a si mesmo é, fato 
estranho, o próprio elemento do esquecimento: escrever. 
(BLANCHOT, 2011, p. 20) 

 

No diário cascudiano, a vida cotidiana comparece em todos os registros. 

No entanto, confirmando o paradoxo citado por Blanchot, intrínseco à natureza 

da produção diarística, Cascudo, além de não conseguir se desvincular da 

escrita – que se sobrepõe ao cotidiano –, uma vez que depende do seu diário, 

ressalta a todo instante a presença dela e a sua importância no afeiçoamento 

dos seus dias – seja comentando suas leituras de escrivaninha e de cabeceira 

realizadas durante o dia, seja concebendo novos projetos de trabalho.  

No primeiro caso, os registros das leituras realizadas indicam seus 

hábitos de leitor e nos colocam na cena de produção, como podemos perceber 

já na primeira anotação do ano. No primeiro dia de 1969, Cascudo anota os 

acontecimentos da virada do ano, as comemorações, a presença dos familiares, 

o clima esperançoso e alegre, e observa:  

 

Dormi oito horas. Almoço de talharim. Anteontem bati os 70. Ontem o 
Newton olhou o bolo de aniversário dos quatro anos. Eu cheguei 66 
antes do neto. 
Por que não fiz diário de 1968? Teria muito que contar dos outros e de 
mim. Mas o livro está fechado, como dizia Lamartine: 

 
Le livre de la vie est livre suprême 
Qu’on ne peut refermer ni rouvrir à son choix: 
Le passage attachant ne s’y lit pas deux fois, 
Mais le feuillet fatal se tourne de lui-même; 
On voudrait revenir à la page où l’on aime, 
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Et la page où l’on meurt est dejá [sic] sous nos doigts9 
 
Meu genro faz-me comer ostras guisadas. Hoje não farei pesquisas e 
leituras habituais para o Locuções Tradicionais no Brasil, iniciadas há 
tantos anos. (CASCUDO, NRT, p. 22) 

 

Essa anotação exemplifica bem o modo como a escrita diarística orienta-

se livremente pelos movimentos da vida, respeitando somente a ordem dos 

acontecimentos, ou ainda, a ordem em função da qual eles assomam e ganham 

corpo em sua memória. Partindo da conversa mais trivial – quantas horas 

dormiu, qual alimento ingeriu – para a lembrança do seu aniversário e a relação 

dessa data com o nascimento do neto, Cascudo questiona-se sobre o fato de 

não ter mantido um diário no ano de 1968. Como quem refaz mentalmente o 

itinerário dos últimos acontecimentos para não se esquecer dos bons momentos, 

recorda-se do ano anterior e, talvez nessa ocasião, decide proceder ao registro 

regular de seus dias no ano que se inicia.  

Se o diário de 68 já não pode ser escrito, uma vez que seus dias já foram 

vividos e a passagem desses dias já não pode ser “lida pela segunda vez”, como 

diz o poema de Alphonse de Lamartine, Cascudo toma a escrita dos dias que 

virão como resolução de Ano Novo. Vale ressaltar que esse trecho volta a nos 

colocar na cena da produção textual, assim como aquele que tem data de 5 de 

janeiro:  

 

Enfim! Chá e roupa folgada. Não consigo ir além do segundo capítulo 
de um best-seller, besta selada pelo automatismo crédulo. Desfaço-me 
no sono. Livro adorável! Mais um domingo vivido. Como pensava 
Machado de Assis, outra de menos, pedrinha no saco da vida. 
(CASCUDO, NRT, p.27 [5 de janeiro]) 

 

Observações dessa natureza, que procuram trazer para dentro do texto 

a abonação da vida, são bastante atraentes por constituirem retratos fiéis da 

intimidade de uma pessoa pública em si mesma interessante. Por outro lado, é 

curioso observar que a publicação desse diário em forma de livro no ano 

seguinte, ainda em vida de seu autor, conforme vimos, ocorreu num tempo e 

                                                           
9 Segue uma tradução nossa, que não obedece às características formais do original: “O livro da 
vida é livro supremo,/ Que não se pode fechar nem abrir quando se quer:/ A passagem sedutora 
nele não se lê duas vezes,/ Mas a folha fatal vira-se por si mesma;/ Queríamos voltar à página 
em que se ama,/ E a página em que se morre já está em nossos dedos.” 
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para uma sociedade que não estavam acostumados à exposição da intimidade, 

como ocorre nos dias atuais, marcados pelo surgimento de novos suportes e 

pelo uso cada vez mais constante e invasivo de novas redes sociais. Se a 

sociedade natalense, assim como pesquisadores e personalidades brasileiras 

que o procuravam, habituou-se a ouvir o Mestre Cascudo sobre suas pesquisas 

em palestras, eventos sociais e entrevistas televisivas, agora podia saber um 

pouco da sua vida íntima, conhecer suas preocupações de senescente e formar, 

como característica, a imagem do homem que trabalha, de pijama no corpo e 

charuto na boca, em sua biblioteca particular.   

No tocante à organização dos seus projetos de pesquisa, são frequentes 

as anotações em que Cascudo comenta seus próprios livros ou registra ideias 

para projetos futuros, como podemos visualizar nos trechos a seguir: 

 

O Prof. Geraldo Batista de Araújo traz as provas de página do Pequeno 

Manual do Doente Aprendiz, que devolverei amanhã. Dá-me suas 

impressões do estágio feito na Melhoramentos, de São Paulo, 

aperfeiçoando a técnica de diretor da Imprensa Universitária. 

(CASCUDO, NRT, p. 70, [11 de fevereiro]) 

 

Estou enamorado [d]o meu Locuções Tradicionais no Brasil. Passei a 

segunda centena. Nenhuma depurada em livro, mas todas ouvidas na 

voz popular. São, realmente, as palavras cazeyras com que nos 

criamos, como escreveu D. Francisco Manoel de Melo, na Visita das 

Fontes. O índice alfabético custa-me esforço esgotante por ser tarefa 

minuciosa e atenta. Meus secretários (os dedos) e os dois assessores 

(os olhos) advertiam-me não abusar demasiado de seus préstimos. 

(CASCUDO, NRT, p.92 [12 de março]) 

A partir dessas notas, tomamos, pouco a pouco, conhecimento do modo 

como Cascudo pesquisava e adquirimos um repertório de nomes e espaços que 

formavam a cena literária da época em Natal, uma vez que ele costumava 

descrever brevemente as pessoas mencionadas em seu diário, conforme 

observamos no primeiro trecho citado. Além disso, esses registros revelam a 

solidão imprescindível à escrita da sua obra – sentimento a que ele costumava 

se referir nas entrevistas e nos prefácios desses livros. Entretanto, nos registros 

de Na ronda do tempo e, como veremos, nos que pertencem a Ontem, a 

percepção dessa solidão parece estar mais presente e, como se diz, saltar aos 

olhos do leitor, devido, certamente, àquele caráter de sinceridade ressaltado por 

Maurice Blanchot.  
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Em outros trechos, podemos mesmo visualizar o percurso embrionário 

de um livro por vir: 

 

Soube hoje do falecimento de Otoniel Menezes [sic], a 19, no Rio de 
Janeiro. Relações de 1917. Um poeta maior da minha terra. Vai para o 
meu oratório, o Gente Viva, que estou pensando em escrever. A morte 
existe, os mortos não! (CASCUDO, NRT, p.109, [23 de abril]) 

 

Desde abril venho sendo inexplicavelmente agredido pela tentação de 
recordar alguns amigos mortos, divulgando frases e episódios de 
nossa convivência. Parece-me não dever levar para o túmulo essas 
lembranças, jamais reveladas. Mínimas, terão o valor do pormenor, da 
impressão pessoal. Hoje, rendi-me. Dómine, exáudi vocem meam! 
Comecei a escrever Gente Viva. A Morte existe; os Mortos não! 
(CASCUDO, NRT, p. 141, [21 de setembro]) 

 

O fato de Cascudo se voltar, ao mesmo tempo, para mais de um projeto 

é importante para a compreensão do diálogo evidente que existe entre suas 

obras, conferindo a elas, quando consideradas em seu conjunto, coesão e 

coerência. Ideias recorrentes, trechos e citações repetem-se, por exemplo, nos 

livros tomados como corpus desta pesquisa, numa espécie de ritornello que se 

apura a cada repetição.  

Ao longo de Na ronda do tempo, por exemplo, vemos Cascudo iniciar e 

encerrar o ano de 1969 trabalhando em suas Locuções tradicionais no Brasil. 

Além dessa escrita, ele retoma, ainda que somente para verificar-lhe as provas, 

o Pequeno manual do doente aprendiz, inicia a escrita de Gente viva e relembra, 

a propósito de datas e visitas, O tempo e eu (p. 158 [13 de novembro] e Vida de 

Pedro Velho (p. 171 [27 de novembro]). Além disso, alguns trechos, como 

veremos no próximo capítulo, surgem em seus diários como embriões de 

ensaios para serem aproveitados, mais tarde, na escrita do Prelúdio e fuga do 

real. Desse modo, o conhecimento dos apontamentos e registros cotidianos de 

Luís da Câmara Cascudo torna-se indispensável para a compreensão do seu 

pensamento. 

A partir desses trechos citados, ressaltamos ainda uma curiosidade: são 

muitos os momentos em que Cascudo registra, com tristeza, o falecimento de 

um amigo10. Ao fazer isso, ele recorda uma fração do seu passado relacionada 

                                                           
10 As notícias de falecimento deviam deixar Cascudo profundamente abalado. A nota de 27 de 
maio, dia em que ele toma conhecimento da morte de Armando Nogueira China, inicia-se com a 
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a esse amigo, contando um pouco da sua própria história e fornecendo dados 

biográficos do falecido. Sobre esse hábito, comenta Simone de Beauvoir:  

 

A morte de alguém que estimamos constitui uma brutal ruptura com 
nosso passado: ora, um velho é alguém que tem muitos mortos por trás 
de si. (...) É o nosso próprio passado que as pessoas mais idosas que 
nós levam consigo. Há sexagenários que sofrem, ao perder seus 
parentes ou amigos da própria geração, com o fato de perder uma certa 
imagem deles mesmos que o defunto detinha: com este, é tragada uma 
infância e uma adolescência das quais ele era o único a conservar uma 
certa lembrança. (BEAUVOIR, 1990, p.452) 

 

O estudo da pensadora francesa sobre a velhice nos ajuda a 

compreender o significado das anotações cascudianas sobre a morte e o seu 

interesse em escrever Gente viva, a que ele mesmo dá o nome genérico de 

“oratório” na confissão registrada em seu diário no dia 23 de abril. Quando 

anuncia seu conhecimento do poeta Othoniel Menezes, Cascudo certamente 

relembra os bons momentos vividos naquele espaço eletivo da sua juventude 

que ficou conhecido como Principado do Tirol e reitera, com certo júbilo confuso, 

um dos seus motes preferidos: “A morte existe, os mortos não!”. Recordando 

seus amigos mortos e, como ele mesmo afirma, “divulgando frases e episódios” 

dessa convivência, Cascudo tenta, por meio da escrita, recordar o vivido e 

proteger-se do esquecimento – individual e coletivo, uma vez que é, como sugere 

Beauvoir, em relação aos sujeitos de sua geração que um sujeito idoso se 

reconhece.  

A temática da velhice também é bastante explorada nos depoimentos de 

Na ronda do tempo. Em muitos momentos, essa temática está presente nas 

apreciações de Cascudo sobre a sua própria condição – quando constata sua 

surdez, sua indisposição física, seus problemas visuais, ou ainda, quando anota 

que precisa se policiar em relação às doses de uísque (ainda que tenha ingerido 

somente duas). Em outras ocasiões, ele parte dessas dificuldades de ordem 

fisiológica para meditar sobre a condição do idoso. Mais profundas, essas 

observações tendem a assumir caráter filosófico e enriquecem o debate sobre o 

tema em quastão:  

                                                           
observação: “A família mantém ao redor de mim um fogo-de-barragem antiemocional. As notícias 
chegam filtradas e atrasadas, como para Abdul Hamid.” (CASCUDO, NRT, p.113) 
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Aos 70 anos sinto o derredor de mim, não la rebelión de las masas, de 
Ortega y Gasset, mas a indisciplina do material outrora fiel ao meu 
comando. A vaidade masculina não me concede a justificativa do 
enfraquecimento orgânico. Pernas, dedos, olhos, servem 
precariamente, em visível e parcial ignorância ao imperativo da 
vontade, ineficiente para a obediência muscular. Não vejo bem pela 
recusa dos olhos à plenitude da tarefa normal. Assim, a marcha e o 
equilíbrio comuns, outrora integrais, são vacilantes. Os objetos fogem 
aos dedos, ou vice-versa, ocultando-se em recantos de custosa 
recuperação. Visível a rebeldia das pequenas coisas úteis, 
escondendo-se de mim, num abandono ingrato. 
A imaginação é a mesma. A percepção, idêntica ao velho tempo. O 
aparato intermediário à execução é que se amotinou, inconformado 
com a servidão septuagenária. Não sinto falência na sonoridade 
motora. A legitimidade enfrenta a insubmissão dos súditos 
alvoroçados, numa inquietação revolucionária” (CASCUDO, NRT, p. 
29). 

 

Nesse trecho, vemos um Cascudo inteiramente mobilizado por sua 

percepção da própria velhice, assim como um poeta obcecado por um verso. 

Como ele mesmo afirma, ao citar a obra famosa do pensador espanhol, sua 

atenção não se volta, nesse momento, para o entorno social, para aquela 

“agitação feroz e sem finalidade” da vida exterior, de que fala Manuel Bandeira. 

Longe disso, trata da sua experiência senil, que envolve a relação do seu corpo 

(biológico e fenomenológico) com os objetos ao seu redor. Nos registros do seu 

dia-a-dia, Cascudo consigna as dificuldades que acompanham a decadência 

natural do corpo, apontando-as como pequenos obstáculos para a realização 

das suas tarefas diárias.  

No entanto, essa “indisciplina do material orgânico”, apesar de afetar a 

sua vaidade masculina e dificultar as ações motoras, não inibe sua imaginação 

nem reduz sua capacidade de usufruir do mundo. Dessa forma, percebemos, 

nesse trecho, a vontade de Luís da Câmara Cascudo de superar, por meio de 

uma escrita “terapêutica”, ou consoladora, os embaraços físicos decorrentes do 

avanço da idade. A partir da leitura de seus diários íntimos, formamos uma 

imagem que completa a imagem pública do pesquisador de renome, dando-nos 

a oportunidade de visualizar etapas do caminho por ele percorrido na construção 

de um projeto que relaciona estreitamente, e de modo indissociável, vida e 

escrita.  

Ainda na citação anterior, notemos o modo como Cascudo, numa 

corriqueira anotação de diário, esboça poeticamente a clássica imagem da 
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velhice: “[É] Visível a rebeldia das pequenas coisas úteis, escondendo-se de 

mim, num abandono ingrato”. Nessa frase, avulta um sujeito que passa a 

experimentar um desajustamento diante de um mundo – o seu, ainda – em que 

a ação humana é regulada pelo critério imediato da utilidade. Bosi (1987, p.360) 

lembra que os velhos estabelecem relações subjetivas com os chamados 

objetos biográficos, isto é, aqueles objetos que envelhecem com o seu dono. 

Diferentemente dos objetos apresentados como novidade pela indústria do 

consumo, os objetos biográficos (o relógio da família, o porta-retrato, a mobília) 

contribuem para a construção das lembranças e o consequente assentamento 

da nossa identidade. Esses objetos, bem como a manutenção de ambientes em 

que a disposição dos elementos que os conformam deve permanecer inalterada, 

dão ao velho a “impressão de continuidade” de que ele necessita para saber 

estar no mundo.  

A percepção de Cascudo volta-se ainda para o sentimento que ronda a 

velhice: o abandono ontológico. Ora, na frase citada no parágrafo anterior, 

vemos a personificação das “coisas úteis”, apresentadas como agentes de uma 

ação cruel exercida sobre o sujeito da escrita, relegado ao abandono. Essa 

imagem poética configurada por Cascudo para aludir às pequenas falhas da 

memória, os pequenos deslizes – podemos imaginar as mesmas situações pelas 

quais passamos todos os dias: “onde coloquei aquela chave?”; “onde se meteu 

aquele livro?” – dialoga com outra observação, registrada no Pequeno manual 

do doente aprendiz.  

Na primeira parte do seu “diário da doença”, encontramos uma anotação 

intitulada “Utilidades inúteis”: “Aquele monturo é o resíduo das coisas úteis que 

envelheceram” (CASCUDO, PQ, p.45). A imagem é crua e associa o lixo ao 

velho por serem ambos considerados socialmente inúteis. É importante frisar 

que a noção pragmática de utilidade era imposta, sem contestação possível, 

como um dos fundamentos da vida social brasileira dessa época, permeada por 

uma euforia que, antes de se converter em decepção, acreditava numa rápida 

industrialização apresentada, pelos governos militares, como o meio mais 

seguro para se consumar um “milagre econômico brasileiro”. Temos, portanto, o 

retrato íntimo do sentimento profundo de um sujeito que se percebe 

marginalizado por não corresponder totalmente, com seu próprio corpo, aos 

valores “produtivos” da técnica contemporânea que, como afirma Ortega y 
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Gasset (s.d., p.177), “nasce da copulação entre o capitalismo e a ciência 

experimental”.  

Essa caracterização do velho nos faz lembrar a cena apresentada no 

poema “Meu avô”, que integra O fazedor de amanhecer, de Manoel de Barros. 

Publicado em 2001, esse livro foi direcionado para o público infantil e juvenil. 

Nele, os versos do poeta mato-grossense ganham forma nas cores e nos traços 

das ilustrações de Ziraldo. Apesar de destinados a um público específico, os 

poemas desse livro geralmente seguem o mesmo estilo das demais obras do 

poeta – versos livres, sintaxe própria, referências eruditas, intertextualidade, 

linguagem transgressora, metalinguagem. Vejamos o poema. 

 

MEU AVÔ 
    
Meu avô dava grandeza ao abandono.  
Era com ele que vinham os ventos a conversar   
Sentava-se o velho sobre uma pedra nos fundos   
do quintal  
E vinham as pombas e vinham as moscas a  
conversar.  
Saía do fundo do quintal para dentro da   
casa   
E vinham os gatos a conversar com ele.  
Tenho certeza que o meu avô enriquecia   
a palavra abandono.  
Ele ampliava a solidão dessa palavra.  
E as borboletas se aproveitavam dessa  
amplidão para voar mais longe.  (BARROS, 2010, p. 475)   

 

A leitura desse poema desperta, de imediato, nossa atenção para a sua 

estrutura – seus versos, igualmente brancos, estão reunidos em uma única 

estrofe, possuem marcas de oralidade e apresentam o avô do eu-lírico como um 

sujeito que dialoga com uma natureza personificada. Seguindo a análise, 

percebemos que o eu-lírico anuncia a figura do avô, determinando-o com o 

pronome possessivo “meu” – marcação que sugere o afeto e a naturalidade 

típicos de uma criança. Nesses versos, o eu-lírico recorda-se do seu ancestral 

como um homem intimamente vinculado a uma natureza de que ele é familiar, e 

dotado da capacidade de se comunicar com os animais. No entanto, a percepção 

do avô como sujeito “provedor de poesia”, imagem recorrente na poesia de 

Manoel de Barros, não é explicitada. Nesse poema, essa constatação, mais sutil, 

é apenas sugerida a partir da caracterização do personagem. 
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O verso inicial do poema contém uma palavra socialmente estigmatizada 

por sua conotação negativa – “Meu avô dava grandeza ao abandono”. Se 

pensarmos na condição social dos idosos em nosso país, vemos que a palavra 

“abandono”, juntamente com a palavra “solidão”, também mencionada no 

poema, ecoa o cenário de descaso, desrespeito e silenciamento, estruturante da 

nossa vida social.   

Referência nos estudos sobre a velhice, a obra de Simone de Beauvoir 

(1990) revela a condição dos velhos ao longo dos séculos no Ocidente. 

Publicado em 1970, A velhice denuncia o silenciamento ao qual esses sujeitos 

são submetidos. O abandono, o desamparo familiar e a estigmatização social 

são formas de apagamento das vozes dos velhos nas nossas sociedades. 

Segundo a autora, herdamos esse descaso dos antigos, que já desprestigiavam 

os indivíduos de idade mais avançada.  No entanto, a situação agravou-se com 

a Revolução Industrial, cujas intensas mudanças econômicas e sociais 

promoveram uma disparidade em relação ao tratamento que era dispensado aos 

idosos, de acordo com o pecúlio de cada indivíduo (BEAUVOIR, 1990, p.242). 

Desde então, o valor da experiência é sobrepujado pelo valor de compra.   

Sobre a condição da velhice nos dias atuais, Correa (2009, p.33) afirma 

que o envelhecimento das populações e os avanços científicos e tecnológicos 

vêm, desde o final do século XX até os dias atuais, modificando o conceito de 

velhice e proporcionando novas relações com essa fase da vida – são citados, 

entre outros fatos, o surgimento dos grupos de apoio; a utilização dos termos 

“idosos”, “terceira idade”, “melhor idade”; o aprimoramento da medicina 

especializada. Essas mudanças sociais, entretanto, ocorrem lentamente, e cada 

sociedade, lembra a autora, possui suas necessidades específicas.   

Voltando ao poema de Manoel de Barros, percebemos que a conotação 

negativa dos termos “abandono” e “solidão” é atenuada, senão suprimida, pelo 

reconhecimento da “grandeza” do homem senil e pela utilização do verbo 

“enriquecer” – “Meu avô dava grandeza ao abandono”; “Tenho certeza que o 

meu avô enriquecia a palavra abandono”. Além disso, a reiteração do verbo 

“conversar” ao longo do poema sugere a presença constante do diálogo, dos 

valores vitais personificados pelo avô e da troca de experiências.   

Conforme Beauvoir e Bosi, o velho é silenciado na sociedade capitalista, 

no sentido de não possuir voz, nem constituir força de trabalho. Na poesia de 
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Manoel de Barros, entretanto, o seu silêncio e a sua solidão são fontes de poesia. 

Nesses versos, o poeta parece partir de uma constatação pública da imagem 

social do velho para promover a sua posterior ressignificação – o poeta atribui 

valor sentimental e poético aos sujeitos que são vistos como desprovidos de 

valor de troca e excluídos da “força de trabalho”.  

No poema “Meu avô”, percebemos ainda a livre movimentação do sujeito 

no espaço. Os versos possuem tom narrativo e descrevem a movimentação do 

avô – do lado de fora (o fundo do quintal) para o interior da casa –, sugerindo, 

dessa forma, uma dialética do interior x exterior, em relação ao espaço da casa. 

Essa dialética também está presente nos sentimentos de abandono e solidão, 

que, sendo próprios da interioridade subjetiva do personagem, expandem-se, 

exteriorizam-se e materializam-se no voo das borboletas.    

A digressão poética nos ajuda a pensar sobre a velhice e sobre a 

figuração social do velho. Por um lado, temos o olhar do poeta que percebe o 

velho como Matéria de poesia e preenche a solidão decorrente do seu abandono 

com valores humanos que são caros à Poesia, pois constitutivos dela. À 

“inutilidade” do velho soma-se a inutilidade, ou, para usar a palavra barrosiana, 

a desutilidade da arte, capaz de possibilitar uma ressignificação dos valores 

mundanos. Por outro lado, a denúncia do narrador autobiográfico cascudiano 

que, embora consciente do lugar social que ele ocupa como intelectual e 

formador de opinião, sente profundamente a presença ameaçadora da velhice e 

percebe a marginalização social da qual torna-se alvo o sujeito senescente. 

Aproximando-se do olhar poético, Luís da Câmara Cascudo adota a postura 

ensaística e toma para si o papel de observador do cotidiano. Seus escritos, 

ainda que íntimos e prosaicos, também possibilitam a ressignificação dos valores 

sociais.  

Alheio ao mundo da produção tecnológica, Cascudo volta-se para o 

passado, para a memória, a reflexão, e para a vida cotidiana, de modo a construir 

um projeto de escrita em que se confirma a observação de Ecléa Bosi: 

 

Sobre a inadaptação dos velhos, conviria meditar que nossas 
faculdades, para continuarem vivas, dependem de nossa atenção à 
vida, do nosso interesse pelas coisas, enfim, dependem de um projeto. 
De que projeto o velho participa agora? (...) Durante a velhice 
deveríamos estar ainda engajados em causas que nos transcendem, 
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que não envelhecem, e que dão significado a nossos gestos 
quotidianos. (BOSI, 1987, p. 37-38) 

 

Nos diários de Cascudo, está expressa essa inadaptação típica do velho, 

assim como seu esforço para se manter empenhado nas suas leituras e 

participante da vida literária natalense. Na ronda do tempo, por exemplo, é rico 

em anotações que sugerem esse sentimento e a reação por ele provocada, como 

podemos conferir no trecho a seguir, datado de 19 de agosto: “A velhice não é 

uma Presença, mas uma Companhia. Constante, mas contínua. Às vezes, não 

a vejo nem a sinto. Em outras, confunde-se comigo. Lendo um best-seller, 

adormeci em plena biblioteca.” (CASCUDO, NRT, p.134). 

 

2.1.3 Diário de um professor  

 

O terceiro e último livro analisado neste capítulo – Ontem: maginações 

e notas de um professor de província – também foi composto por Luís da Câmara 

Cascudo a partir da compilação de anotações consignadas em diários e 

cadernos de apontamentos. No prefácio do livro, Cascudo apresenta Ontem ao 

seu leitor como “resumo de velhas aulas”, ou ainda, testemunho da sua vida 

intelectual: “depoimento de um professor provinciano”. Nesse texto introdutório, 

ele retoma uma citação de Noël du Fail – epígrafe, comentada anteriormente, de 

Na roda do tempo – para afirmar a intenção verdadeira e ética desse livro feito 

de memórias emocionais e profissionais, julgadas dignas de serem transmitidas 

como experiência de vida. O objetivo da publicação dessas notas e reflexões é, 

portanto, para Cascudo, discutir a prática educativa, seus métodos e seus 

princípios a partir da sua experiência como aluno, leitor e professor. A própria 

natureza das suas observações justifica a necessidade de um projeto futuro que 

realize uma nova leitura de Ontem, situando-o no campo das “Narrativas de 

professores”, assim como Neves (2002) o abordou a partir de temáticas 

pertinentes à História e aos Estudos Culturais.  

De fato, esse livro recompõe, de modo fragmentário, a trajetória 

intelectual do Mestre Cascudo. Nele encontramos anotações acerca do 

cotidiano, relatos de sua vida de professor, conselhos pedagógicos e reflexões 

sobre a educação no século XX. Justificando sua escrita, Cascudo afirma ter lido 

muitos depoimentos de professores, inclusive de um colega seu, Clementino 
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Câmara, e sugere a utilidade desses registros para o debate educacional. Dessa 

maneira, vemos, em uma única publicação, páginas que se mantêm 

interessantes pelo fato de problematizarem temáticas educacionais e por 

trazerem dentro delas, de modo indissociável, a imbricação das memórias 

afetivas com as memórias profissionais. Em nossa leitura, destacamos 

principalmente as questões relacionadas às memórias afetivas e à escrita 

diarista de Luís da Câmara Cascudo. 

  Diferentemente do Pequeno manual do doente aprendiz, apresentado 

como diário escrito durante um período de internação, e de Na ronda do tempo, 

divulgado como diário de 1969, Ontem retoma anotações e reflexões escritas ao 

longo de um lapso de tempo maior. No prefácio do livro, Cascudo aproxima um 

do outro, ao datar seu manuscrito, dois momentos-limite: outubro de 1968 e 

março de 1972, o que nos leva a considerar como válida a seguinte hipótese: 

Ontem colige anotações redigidas em um período de cinco anos. Seu projeto de 

escrita, provavelmente pensado no final de 1968, resultou na publicação de 

1972. Essa informação, longe de constituir um detalhe secundário ou pouco 

significativo, torna-se importante para a compreensão dos diálogos com os 

demais livros do autor escritos no mesmo período e ilustra o modo de trabalho 

de Luís da Câmara Cascudo, que costumava lidar paralelamente com vários 

projetos de escrita.  

Em relação aos registros contidos no diário de 1969, essas “maginações 

e notas” apontam semelhanças no tocante ao modo ensaístico de consignar 

fatos banais do cotidiano e à pluralidade das temáticas abordadas, mas exibe 

uma diferença básica em sua estrutura, uma vez que, naquele diário, os registros 

são datados e seguem a ordem linear, factual, dos acontecimentos. Em Ontem, 

tal linearidade não ocorre, pois o mais importante nessa compilação de registros 

são as temáticas abordadas. Vejamos os trechos seguintes. 

 

Lembrei-me de Deus em 1960, um inquérito, discreto e teimoso, feito 
ouvindo rapazes e moças em Natal. Aparece em outro livro, Religião 
do Povo, sedução que sempre me tentou, despindo-a do aparato-
reportagem. Onze anos depois, com bem menor extensão indagadora, 
verifiquei que o assunto não interessara aos meus informadores, 
distraídos e sinceros. (CASCUDO, OT, grifo nosso, p. 66-67) 

 

Hoje, 5 de dezembro de 1970, minha mulher, que se queixava de um 
argueiro, resistindo aos colírios e ponta de lenço, curou-se esfregando 
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sobre a pálpebra o cotovelo da neta Daliana. Disse ser velhíssima 
solução vulgar, aplicada por ela aos nossos filhos e netos. (CASCUDO, 
OT, grifo nosso, p.68) 

 

    A primeira citação integra a nota “DEUS INOPORTUNO”, na qual 

Cascudo comenta a visita de um grupo de jovens à sua casa. Inspirado pelo 

tema da conversa com os alunos, o Mestre da Av. Junqueira Aires reitera seu 

interesse permanente pela presença da religiosidade na cultura brasileira, 

lembra do que havia escrito sobre a presença de Deus em algumas expressões 

populares e se certifica de que os jovens do seu cotidiano já não demonstram 

interesse pela questão. Na segunda, intitulada “MAL DE OLHO CURA-SE COM 

O COTOVELO”, somos testemunhas de uma cena familiar. Nela, Dahlia 

Cascudo, sua esposa, resolve um pequeno incômodo graças a uma simpatia 

popular, esfregando o cotovelo da neta em sua pálpebra. A cena diverte o 

pesquisador, que a registra, certamente devido ao seu caráter de manifestação 

do saber folclórico, de modo coerente com o seu interesse pela Literatura Oral e 

pela Cultura Popular11.  

Uma terceira anotação pode ser associada às duas já citadas. Trata-se 

de um trecho de “O VOO DA BORBOLETA MORTA” – Domingo, 5 de março de 

1972”: “Abrindo a varanda, vejo na soleira da porta uma borboleta imóvel, asas 

abertas, cinzenta, ponteada de branco.” (CASCUDO, OT, grifo nosso p.89). O 

texto prossegue num registro poético, no qual o diarista parte do encontro com 

o cadáver da borboleta para a descrição de um grupo de meninos que passa 

pela calçada naquele mesmo instante. Ao sabor da epifania suscitada nele pela 

combinação daquelas circunstâncias puramente fortuitas, Cascudo associa a 

imagem da borboleta morta aos processos formais da educação que, segundo 

sua opinião, são apresentados como falhos e desvinculados da vida: “As lufadas 

maquinais da circulação letrada giram os nomes defuntos dos processos 

educacionais sem vida, esgotados, inúteis, falhados na parcialidade dogmática 

da imposição prática!”  

                                                           
11 É válido lembrar que Luís da Câmara Cascudo incluiu o verbete “argueiro” no Dicionário do 
folclore brasileiro, cuja primeira edição data de 1954. Nessa entrada do Dicionário, o pesquisador 
indica outros remédios populares e simpatias, mas, naquele momento, ainda não conhecia a 
importância folclórica do cotovelo nesse processo de cura. A nota, a título de curiosidade, sugere 
esfregar a pálpebra com uma semente de alfavaca enquanto se pronuncia os versinhos: “Corre, 
corre, cavaleiro,/ Vai na porta de São Pedro;/ Vai dizer a Santa Luzia/ Que mande uma pontinha 
de lenço/ Pra tirar este argueiro...”. (CASCUDO, DFB, p.75) 
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 A partir desses trechos, podemos considerar três observações 

interessantes para a leitura de Ontem e o conhecimento da escrita cascudiana. 

A primeira delas diz respeito às temáticas abordadas nesse caderno de 

apontamentos. Já no prefácio, Cascudo introduz seus registros diários como 

lembranças de um professor aposentado que ainda deseja aprender e transmitir 

seu conhecimento adquirido. De fato, as notas, de um modo geral, são unidas 

por esse objetivo central do livro, que funciona como uma espécie de Leitmotiv, 

de fio condutor. No entanto, a parte mais estimulante dessa leitura encontra-se 

nos detalhes, nas anotações escritas a partir de cenas triviais, das quais o 

diarista foi protagonista ou simples observador. Nesses momentos, Cascudo 

revela pequenas aprendizagens relacionadas com o cotidiano e com sua 

experiência de vida. Tais registros singelos da maturidade revelam ainda um 

olhar poético do sujeito e confirmam amplamente uma máxima sua, citada no 

prefácio dessa obra: “A Velhice dá dimensões líricas às coisas vulgares” 

(CASCUDO, OT, p.16). 

A segunda observação refere-se às marcações temporais. As três notas 

comentadas anteriormente são encontradas em páginas que se seguem uma à 

outra. No entanto, as marcações temporais indicam momentos distintos e datas 

não tão próximas – “onze anos depois” (em relação ao ano de 1960, ou seja, 

1971), “5 de dezembro de 1970”, “5 de março de 1972”. Por se tratar de uma 

escrita diarista, essas datas referem-se aos momentos da enunciação. Essas 

marcações são, portanto, pequenos detalhes que apontam um dado curioso 

sobre Ontem: o livro não obedece às características prototípicas de um diário.  

Por um lado, ele mantém certa relação de veracidade com os 

acontecimentos e relata casos banais, pontos de referência que o “escritor 

estabelece e fixa para reconhecer-se” (BLANCHOT, 2011, p. 20). Por outro, ele 

não respeita fielmente a ordem dos dias, o registro efetivamente diário dos fatos, 

ou seja, ele não obedece rigorosamente ao imperativo que Blanchot (2005, 

p.270) designa como característico do gênero: a submissão do diarista ao 

calendário. Essas “maginações e notas de um professor de província”, ao 

contrário do registro cotidiano de Na ronda do tempo, organizam-se a partir de 

suas temáticas, e não se orientam efetivamente pela ordem dos dias. Por isso, 

as notas são introduzidas por breves títulos, grafados em caixa alta, que 

orientam a escrita e a posterior leitura das anotações, assim como, em muitas 
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ocasiões, concluem uma lição, um ensinamento extraído da experiência 

relatada.  

Por fim, percebemos que as anotações corriqueiras de Cascudo são 

sempre fiéis aos seus interesses de estudioso da Cultura e historiador e refletem 

invariavelmente tais interesses. Mesmo quando comenta seu cotidiano e, vez 

por outra, apresenta-se como “professor aposentado”, colocando-se, de certo 

modo, à margem da sociedade em razão da sua idade avançada, esse 

afastamento parece retórico, talvez inspirado no posicionamento ensaístico da 

Renascença e na figura paradigmática de Michel de Montaigne encerrado na sua 

torre-biblioteca. Suas anotações, que, na maioria das vezes, podem ser vistas 

como pequenos ensaios, seguem um padrão bem determinado: um fato curioso 

e efêmero é observado e descrito; esse acontecimento é contextualizado de 

maneira sumária, inserindo seu escritor na vida da cidade (ora por meio de uma 

visita, ora pela lembrança de uma aula ministrada); uma breve sequência 

narrativa rememora fatos passados ou “ensaia” a partir de uma cena enunciativa, 

culminando em reflexão sobre um tema do seu interesse intelectual. 

Um tema bastante recorrente nesse conjunto de anotações de Luís da 

Câmara Cascudo é a sua própria velhice. Aos 70 anos, ele parece preocupado 

em assegurar “a continuidade do trabalho numa velhice sem equimoses” 

(CASCUDO, OT, p.14). Em grande parte dos registros de Ontem, um sujeito 

manifesta seu desejo de se fazer presente no contexto social e cultural da sua 

cidade. O próprio ato de relatar suas experiências como professor, ou ainda, 

anotar e descrever visitas de estudantes, personalidades ou curiosos que 

costumava receber em sua casa, lembra um pensamento de Simone de Beauvoir 

referente ao processo de envelhecimento. Segundo a autora francesa, o sujeito 

senescente define seu antigo “eu” como aquele que continua a ser. Ele busca 

sua identidade no passado e recusa o tempo, na tentativa de não se entregar às 

sucessivas quedas biológicas decorrentes do avanço da idade:  

 

Mesmo que tenham superado a crise de identificação e tenham 
aceitado uma nova imagem deles mesmos – a boa avó, o aposentado, 
o velho escritor –, cada um conserva intimamente a convicção de ter 
permanecido imutável: evocando lembranças, eles justificam essa 
segurança. Às degradações da senescência opõem uma imutável 
essência e narram incansavelmente para si mesmos aquele ser que 
foram e que sobrevive neles. Às vezes, resolvem reconhecer-se no 
personagem que mais os lisonjeia: são eternamente aquele antigo 



74 
 

combatente, aquela mulher adulada, aquela mãe admirável. 
(BEAUVOIR, 1990, p.446-447) 

   

Conforme Simone de Beauvoir, a maioria dos idosos aferram-se ao 

personagem que é, para eles, o mais lisonjeiro, ainda que tenham aceitado, um 

tanto, ou muito, a contragosto, as novas condições impostas pelo inevitável 

processo de envelhecimento. Essa consideração sobre o posicionamento do 

sujeito moderno em relação à velhice é importante quando se quer compreender 

a escrita de Ontem, assim como as demais obras da maturidade cascudiana. 

Desde o título (Ontem: maginações e notas de um professor de província), 

Cascudo coloca-se como sujeito que evoca seu passado e, nessa rememoração, 

agarra-se à imagem sua que lhe é mais agradável e reconfortante: a do 

respeitável professor de província, a do Mestre Cascudo.  

Ao longo das páginas do livro, ele se apresenta como um “velho 

professor aposentado”, sujeito que se reconhece, pela força das circunstâncias, 

à margem do palco da vida cotidiana, lugar de onde pode observar melhor as 

mudanças ocorridas no mundo. No entanto, sua tentativa de aceitar essas novas 

imagens de si – “professor aposentado”, “velho escritor” – entra em concorrência 

com registros que apontam para a necessidade premente  de demonstrar o 

caráter ativo da sua velhice.  

 

Professor particular em 1920, oficial em 1928, aposentado em 1966 na 
Faculdade de Direito (...) Continuo falando aos rapazes e moças que 
enchem a minha salinha de livros, ouvindo a voz que ainda não se 
apagou. Ensinança gratuita e recíproca, permitindo perceber a jovem 
mentalidade contemporânea.” (CASCUDO, OT, p.14) 

 

A todo momento, o Cascudo dos diários parece voltar ao passado para 

reaver sua identidade como professor, e, de posse dessa identidade, definir seu 

presente e traçar novos projetos para o futuro que tem diante de si. Para ele, a 

produtividade intelectual funciona como válvula de escape e compensação aos 

entraves biológicos que a idade avançada vai-lhe causando. Em muitas 

anotações, Cascudo não somente preza, como também encarece sua imagem 

de professor requisitado que sempre tem algo a dizer e até mesmo a aprender 

com suas leituras e visitas. Em outras, revela-se um sujeito debilitado, que sofre 

para satisfazer suas necessidades físicas: “O CORPO E EU – Antigamente, o 

corpo levava-me, airoso e fácil, à fruição dos sentidos embriagados pela Vida. 
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Agora, arrasto, pesado e lento, o corpo, para as derradeiras obrigações 

orgânicas” (CASCUDO, OT, p.74). Esses dois momentos extremos evocados 

pelo sujeito da escrita revelam as diferentes posturas do autor frente à sua 

velhice – ora o completo desânimo diante das mudanças e das novas 

dificuldades, ora a atitude firme de um homem que envelhece bem, se coloca e 

se percebe como socialmente ativo e produtivo. 

Valendo-se da escrita diária e do hábito da leitura, Luís da Câmara 

Cascudo ressignifica sua velhice, seja preenchendo os seus momentos de 

solidão com pensamentos e rememorações, seja buscando renovada inspiração 

na leitura dos clássicos. Não raro, encontramos citações como esta: 

 

Maestros y viños, viejos!, afirmava o espanhol quando a Antiguidade 
ainda constituía nobreza. Envelhecer no ofício valia crédito de firmeza, 
segurança, estabilidade moral. Sobretudo proclamava Sabedoria. 
Observação, argúcia, conhecimento eram patrimônios do Tempo 
concedidos em usufruto ao eleito na idade, como bens profectícios. 
Muito sabe o Diabo por ser velho! (CASCUDO, OT, p.59) 

 

Muitas vezes, vemos Cascudo recorrer a citações de Miguel de 

Unamuno, Goethe e clássicos da antiguidade latina para sustentar uma visão 

positiva da velhice. Nesses momentos, o avanço da idade passa a ser visto com 

lentes otimistas, uma vez que está relacionado ao acúmulo de experiências e à 

representação clássica da Sabedoria (grafada por ele com a inicial maiúscula)... 

Essa imagem positiva condiz com o título da obra, ao mesmo tempo em que 

valida a identidade de seu autor, claramente expressa no título de Mestre. Ela 

também lhe prova que seu passado é digno de ser (re)visitado, que seus 

pensamentos merecem registro. Na esfera da sua memória afetiva, Cascudo 

relaciona intrinsecamente sua vida à sua profissão, confirmando assim as 

palavras de Simone de Beauvoir:  

 

O homem idoso interioriza seu passado sob a forma de imagens, de 
fantasmas, de atitudes afetivas. Depende desse passado ainda de 
outro modo: é o passado que define minha situação atual e sua 
abertura para o futuro; ele é o dado a partir do qual eu me projeto, e 
que tenho de ultrapassar para existir. (BEAUVOIR, 1990, p.459) 

 

Dessa forma, podemos compreender que cada um dos diários 

cascudianos discutidos neste capítulo apresenta uma característica forte que o 

distingue dos demais e justifica sua produção. O Pequeno manual do doente 
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aprendiz dá conta do período em que seu autor esteve hospitalizado; por isso, 

sua estrutura é organizada a partir do espaço – dos espaços hospitalares 

ressignificados por meio da escrita. As “notas e maginações” desse diário são 

numeradas e dispostas em capítulos que indicam os microambientes 

vivenciados na dimensão do quarto durante a sua convalescença (janela, 

poltrona, sofá). Na ronda do tempo prende-se à noção do tempo como 

experiência fundadora do ser. Sua organização está subordinada ao critério do 

“calendário”; sua estrutura obedece ao imperativo dos dias e dos meses, atendo-

se aos acontecimentos de 1969. A escrita de Ontem, por sua vez, privilegia não 

o espaço, nem o tempo, mas as temáticas do interesse de seu autor, objeto de 

sua reflexão. As entradas desse livro são anunciadas por títulos em destaque, 

não por algarismos e datas.  

Assim sendo, concluímos que os cadernos de anotações de Luís da 

Câmara Cascudo são, em seu conjunto, ainda mais fragmentados e subjetivos 

do que o previsto na estrutura padrão de um Diário Íntimo, com exceção de Na 

ronda do tempo, cuja forma geral é bastante fiel à daquele gênero. Ainda 

podemos observar que esses cadernos se diferenciam uns dos outros por sua 

estrutura e por seu objetivo, mas aproximam-se ao discutir temáticas comuns e 

revelar, na continuidade, as variações do olhar ensaístico de seu autor. Essas 

aproximações e esse posicionamento ensaístico, ao mesmo tempo rigoroso e 

livre, presentes nas breves narrativas de Prelúdio e fuga do real, serão nosso 

objeto de estudo no próximo capítulo.   
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CAPÍTULO 3 
 

O prazer do convívio: a velhice ativa  
 

 

3.1  Conversa de velhos  

  

Em seu período de internação, registrado no Pequeno manual do doente 

aprendiz, Luís da Câmara Cascudo anota: “Ninguém está sozinho quando 

pensa...” (CASCUDO, PQ, p.45). Essa anotação possibilita inferir o modo como 

o escritor encarava – e vivia – a companhia literária, povoando seus 

pensamentos para combater os momentos de solidão que, vez por outra, o 

visitavam na velhice. Hábito que resultou em grande quantidade de escritos 

publicados, esse comércio imaginário, de natureza cultural, é o cerne do Prelúdio 

e fuga do real, obra na qual Cascudo parte da rememoração das aventuras 

intelectuais que são suas leituras, de visitas prestigiosas recebidas por ele e de 

viagens importantes realizadas ao longo da vida, a fim de estruturar uma 

narrativa de si que se configura em cenas de um caloroso convívio espiritual.  

Por meio desse exercício cotidiano, Cascudo parece seguir os preceitos 

clássicos do “prazer da conversa” e da “felicidade da partilha”, recomendados 

por Cícero (2011). Leitor contumaz e exímio conversador, legítimo causeur, o 

pesquisador natalense reúne em seu Prelúdio trinta e cinco conversas ilustres 

que, ao retomar sua imagem de professor, ajudam na sua construção de uma 

imagem de velhice feliz, a qual recolhe os frutos do seu longo e intenso trabalho 

intelectual. A compreensão dessas conversas ilustres como representações de 

um conviver literário na construção de uma narrativa de si pode, portanto, ser 

tomada como uma das chaves de leitura dessa obra – que será analisada neste 

capítulo. 

Vale ressaltar que a construção da narrativa pessoal cascudiana 

aproxima-se da “escrita de si”, apresentada por Foucault (1992) ao estudar a Vita 

Antonii. Na carta comentada pelo filósofo francês, Atanásio de Alexandria relata 

a vida do monge Antônio a discípulos que buscavam orientação para a prática 

do celibato. Nessa missiva, Atanásio aconselha o registro cotidiano das ações e 

dos pensamentos como meio de conhecer a si mesmo e nortear os movimentos 
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da alma. Segundo a análise de Michel Foucault, a escrita de si  

 

atenua os perigos da solidão; dá o que se viu ou pensou a um olhar 
possível; o facto de se obrigar a escrever desempenha o papel de um 
companheiro, ao suscitar o respeito humano e a vergonha; podemos 
pois propor uma primeira analogia: aquilo que os outros são para o 
asceta numa comunidade, sê-lo-á o caderno de notas para o solitário 
(FOUCAULT, 1992, p. 129)  

 

Foucault resgata, no âmbito da cultura filosófica, o papel da escrita como 

elemento do treino de si, ou ainda, utilizando a expressão citada (a partir de 

Plutarco), atribui à escrita uma “função etopoiética”, uma vez que os registros 

tornam-se operadores da transformação da verdade em ethos.  De acordo com 

o filósofo francês, essa ética orienta-se pelo cuidado de si: a partir do já dito, 

pode-se reunir citações, fragmentos de obra, exemplos e relatos com a finalidade 

de libertar a alma da preocupação com o futuro, voltando-se então para a prática 

do presente e a meditação sobre o passado. Essa compreensão nos ajuda a 

pensar os apontamentos cascudianos, escritos contemporâneos da solidão da 

velhice e por vezes atormentados pelo medo da morte. 

Em termos de estrutura, o Prelúdio e fuga do real é composto de 

conversas imaginárias que, depois de breve descrição e narrativa em primeira 

pessoa, são situadas, na maioria das vezes, em lugares de passagem, como 

salas de espera em aeroportos e halls de hotéis. Nesses diálogos, o Professor é 

reconhecido por personagens e personalidades importantes, que confessam tê-

lo procurado para discorrer sobre algum mote importante na percepção de 

aspectos da vida do século XX.  

Em comparação com os registros que compõem os diários cascudianos, 

a malha textual do Prelúdio retoma somente as cenas de convívio feliz, 

confirmando o prestígio de um velho professor que teve sua existência ritmada 

por aulas, congressos e visitas recebidas em sua casa. As conversas imaginárias 

são, pois, lembranças de um velho – conforme o título do célebre estudo de Bosi 

(1987) – que insiste em se afirmar ativo, prestigiado e intelectualmente capaz. 

A sombra da velhice é uma constante nesses diálogos, seja na descrição 

de alguns personagens ou espaços, seja na preferência por citações literárias e 
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cenas da antiguidade clássica. Em conversas motivadas pelos progressos12 e 

pelas inovações do século XX, Cascudo volta-se surpreendentemente para o 

passado, numa espécie de recusa da vida que aquelas novidades contribuíram 

para moldar e instituir: a título de curiosidade, registramos oitenta e duas 

menções do termo “velho” e de suas variantes nas páginas do Prelúdio. Como 

podemos verificar nos exemplos seguintes, o termo é utilizado na adjetivação de 

personagens e espaços, assim como na representação do velho como sujeito 

merecedor de destaque.  

 

Assistente infalível é um velho alto, magro, escanhoado, ainda ágil na 
esbelta ancianidade comprovada pela breve cabeleira, rugas firmes, 
andar cauto e lerdo. Mas o olhar faroleia, deliciado e juvenil. Nas três 
ou quatro vezes que passei pelo salão, gesticulante e fremente, lá o 
deixei sentado, atento, entretido com a alegria alheia. (CASCUDO, 
PFR, p. 41)  

 

O velho Hotel em que estou, soberbo palácio de antigo gosto 
imponente, alucinando os olhos modernistas pela altura do pé-direito, 
amplidão desaproveitada dos salões, refeitório na extensão de um 
andar de arranha-céu, vale para o planejamento técnico quanto os 
Jerônimos para a catedral de Brasília. Desperdício de espaço! Velho 
Hotel, embora de 1919, quando não se previam as angústias dos 
apartamentos, as asfixias da residência funcional, o conforto das 
colmeias e formigueiros urbanísticos... (CASCUDO, PFR, p. 49, grifo 
do autor) 

  

Era um título moral ao respeito estrangeiro, como a veneração aos 
Velhos, entre os espartanos. Esse amor, constante e fiel, estava na 
mentalidade de todos os egípcios. (CASCUDO, PFR, p. 303) 

 

As três citações são representativas do olhar cascudiano em relação à 

velhice. Na primeira delas, encontramos uma descrição de Vestris, célebre 

bailarino francês que marcou a dança do século XVIII, com quem o narrador 

conversa a bordo do S.S. Severn Leigh, voltando de uma viagem internacional. 

O diálogo compõe o quarto capítulo do livro e possui como tema central as 

danças e os ritmos da contemporaneidade vivida por Luís da Câmara Cascudo, 

tendo como cena motivadora a apresentação de uma orquestra, proposta como 

diversão aos passageiros do cruzeiro. São relevantes, na descrição do seu 

interlocutor, a jovialidade e os elogios que o narrador empresta ao perfil do 

personagem dito “ancião”. Desse modo, ressaltam as cores otimistas com as 

                                                           
12 Conforme podemos visualizar no Anexo 2, a temática é recorrente nos diálogos do Prelúdio e 
fuga do real.  
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quais Cascudo procura representar a velhice, relativizando, ou mesmo negando, 

a imagem do velho decadente e melancólico, comum nas sociedades modernas. 

A mesma simpatia pelo velho – agora compreendido como sinônimo de 

antigo, clássico – está relacionada à arquitetura antiga do hotel carioca13 em que 

o narrador encontra o Barão de Münchhausen num dia frio de julho. Intitulado 

“Barão de Münchhausen. Sem mentira não se vive”, o diálogo em questão, o 

quinto na sequência dos diálogos do Prelúdio, versa a necessidade da “mentira”, 

tomada ora como amabilidade cotidiana, ora como ficção. No entanto, o narrador 

parte da descrição inicial do cenário para exaltar os traços arquitetônicos 

clássicos, em detrimento das “colmeias e formigueiros urbanísticos” (p. 49), 

aludindo, com essas metáforas, às linhas gerais e aos princípios da reforma 

urbanística vivenciada pelas grandes cidades brasileiras na década de 1960. 

Por fim, a terceira citação evoca o papel relevante que o velho 

desempenhava nas sociedades antigas. A defesa do ancião e da cultura popular 

é atribuída ao mais curioso interlocutor escolhido por Luís da Câmara Cascudo: 

um escriba do Antigo Egito. O escriba de Mênfis, representado sentado em 

escultura pertencente ao acervo do Museu do Louvre, toma a palavra e, 

sorvendo seu uísque, conversa com o narrador cascudiano sobre a legitimidade 

artística da cultura e dos costumes populares. Representante de uma civilização 

antiga, o escriba surge ao lado de elementos modernizantes e parte em direção 

à recém-fundada (em relação ao presente da narrativa) cidade de Brasília, na 

defesa da arte antiga e dos costumes asfixiados pelo progresso. 

O elogio tecido à arquitetura clássica pressupõe uma recusa da 

sociedade moderna. Resistente ao mundo da Inovação, Cascudo busca ainda 

representantes das civilizações antigas, cujas vozes e costumes foram 

silenciados ao longo dos séculos. Seu pensamento sugere uma crítica à 

modernidade e ao seu caráter progressista, que o aproxima do pensamento 

benjaminiano. 

Em texto fragmentário e enérgico, datado de 1940, Walter Benjamin 

refuta a compreensão da história fundamentada numa concepção linear e 

contínua no tempo – segundo essa concepção, os grandes acontecimentos 

históricos estariam fixados no passado. Composto por 18 teses e 2 apêndices, 

                                                           
13 Pelas referências à arquitetura, à localização e ao ano de 1919, inferimos que se trata do Hotel 
Copacabana Palace.  
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o texto do filósofo questiona a visão progressista, cuja crença fundamenta-se no 

progresso ilimitado da humanidade, na cultura do “novo” e no presente tomado 

como fruto dos avanços em relação ao passado.  

Na tese de nº 9, o crítico analisa o quadro do pintor alemão Paul Klee, 

denominado Angelus Novus. De acordo com sua leitura, o anjo da história vê-se 

cercado pelas ruínas do passado. O anjo deseja recolhê-las, mas uma 

tempestade, o progresso, impede suas ações e o impulsiona para o futuro. Na 

cena catastrófica, o anjo não consegue acordar os mortos, nem juntar as ruínas 

do passado, que se amontoam e crescem até o céu. O ideal progressista é 

criticado novamente na tese nº 13. Segundo Benjamin, esse ideal não possui 

vínculo com a realidade, uma vez que defende um progresso ilimitado na 

humanidade em si, e não nas suas capacidades e conhecimentos. Esse 

progresso seria ainda “essencialmente automático, percorrendo, irresistível, uma 

trajetória em flecha ou em espiral”, inseparável da “idéia de sua marcha no 

interior de um tempo vazio e homogêneo” (BENJAMIN, 1987, p. 31).  

A crítica benjaminiana do progresso pressupõe a crítica do tempo 

moderno, esvaziado de sentido. A proposta do autor é explodir esse continuum 

de maneira a estabelecer laços da humanidade com seu passado, num salto 

dialético. A verdadeira missão do historiador consiste em ouvir as vozes 

emudecidas do passado como materialista histórico que reconhece como única 

a experiência do passado. Designado como aquele que “escova a história a 

contrapelo”, sua função é procurar um distanciamento em relação aos 

vencedores e dominadores, reconstruindo a história do ponto de vista dos 

vencidos.  

À luz dessas discussões, procedemos à leitura das interlocuções do 

Prelúdio e fuga do real como conversas de velhos, ou elogios ao Velho em 

resposta à sociedade utilitarista dos anos 60 que Cascudo vivenciou, registrou e 

estudou. Trata-se, portanto, de uma narrativa de um sujeito senescente que 

procura compreender a si mesmo e ao seu processo de envelhecimento no 

contexto brasileiro marcado pela ideologia do nacional-desenvolvimentismo. 

Esse contexto, vale ressaltar, é analisado ao longo das conversas 

imaginárias que dão corpo ao Prelúdio e fuga do real. Em cada um desses 

diálogos, Cascudo focaliza um tema memorável – que merece, portanto, ser 

lembrado e problematizado, frente aos avanços modernizantes vivenciados na 
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segunda metade do século XX. Os interlocutores que ganham vida nesses 

cenários são os habitantes da biblioteca cascudiana – pensadores, artistas e 

personagens da predileção desse inveterado leitor norte-rio-grandense. Cenas 

ambientadas num universo governado pela imaginação e compreendidas 

facilmente por aqueles que saboreiam rodas de leitura, as conversas do Prelúdio 

poderiam ser apresentadas por uma frase que introduz publicação mais recente: 

“Bem-vindos à Tertúlia: uma conversa vertical e íntima, fraterna e passional, 

sobre livros.” (NOVAES, 2013, p.19). 

Livro sobre livros, metalinguagem, essa publicação reúne ensaios 

redigidos por escritores acerca de obras da sua preferência. Ao enaltecer a figura 

do autor como leitor, Tertúlia evidencia o prazer da leitura e a ligação passional, 

parcial e calorosa, que, por mais crítico e especializado que seja, o leitor 

estabelece com personagens e autores do seu convívio. Fruto de encontros 

literários que aconteceram na Livraria da Vila e em unidades do Sesc São Paulo 

entre 2005 e 2010, o trabalho é representativo do sentimento que norteou a 

escrita de Luís da Câmara Cascudo ao longo da sua vida e se materializou de 

maneira evidente no seu Prelúdio.  

Tertúlia imaginária e interior, os encontros cascudianos, ao contrário da 

publicação referida, podem, no entanto, ser vistos, não como “conversas 

verticais”, mas como conversas horizontais. Diferentemente dos ensaios nos 

quais declaram suas predileções escritores reconhecidos no cenário literário 

nacional, os diálogos do Prelúdio não se aprofundam nas temáticas individuais 

de cada obra canônica apresentada, mas sugerem leituras pontuais que, 

relacionadas ao conjunto de que fazem parte, unem-se como vozes num prelúdio 

e fuga que entoa, a seu modo, o controvertido panorama social do século XX.  

Várias dessas vozes, vale ressaltar, são vozes de velhos. Em sua 

seleção, Cascudo elenca, entre personagens, escritores e personalidades, 

quinze interlocutores que seu narrador apresenta como sujeitos senescentes. A 

título de organização, podemos separar esses interlocutores em três grupos: o 

grupo dos velhos poderosos, no qual se destacam Felipe II e o  príncipe de 

Metternich; o grupo dos velhos pensadores, em que se encontram Aristófanes, 

o Barão de Münchhausen, Cornélio Agripa, Epicuro, Erasmo de Roterdã, 

Heinrich Heine, Menipo, Michel de Montaigne, Nostradamus, Píndaro, Vestris; e 

o grupo dos velhos personagens, reunindo Dom Quixote e Shylock.  
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Neste capítulo, partimos desses diálogos para analisar as 

representações da velhice no texto do Prelúdio. Para tanto, vamos nos deter nas 

descrições desses personagens, na tentativa de responder às perguntas: de que 

modo a velhice é percebida e simbolizada por Luís da Câmara Cascudo? Esse 

modo de compreender a velhice estará necessariamente relacionado à sua 

própria experiência do processo de envelhecimento? De que maneira o Prelúdio 

dialoga com os diários escritos pelo autor no mesmo período?  

A fim de responder de maneira coerente a essas perguntas norteadoras, 

voltaremos nosso olhar sobretudo para os diálogos cujos interlocutores 

encontram-se diretamente ligados ao universo literário, seja como autores, seja 

como personagens. Além disso, é importante considerar ainda diálogos que são 

ambientados em Natal, uma vez que essas páginas podem conter 

rememorações de grande interesse para nossa leitura. 

 

3.1.1 Velhos amigos  

 

Dentre todos os diálogos travados com figuras literárias, destaca-se o 

capítulo 17, no qual Cascudo-narrador conversa com Dom Quixote. Reunindo a 

maioria dos elementos característicos do Prelúdio, esse capítulo, intitulado “Dom 

Quixote de la Mancha. Hiperestesia do real”, apresenta-se, para a leitura que 

propomos, como diálogo prototípico tanto em termos de estrutura, como no 

tocante ao tema da conversa. Desse modo, selecionamos esse capítulo para 

uma análise mais aprofundada, a partir da qual buscamos, por uma espécie de 

metonímia crítica, obter uma percepção geral da obra.  

O capítulo em questão inicia-se com uma fala que anuncia a 

personagem recebida, a que se segue uma sequência descritiva: 

 

– É um senhor idoso, espanhol, diz ser amigo velho...  
– Mande entrar, Anália! 
É um velho muito alto, magro, espigado, estreito, ombros arqueados, 
cabeça longa, enérgica, cabelo grisalho e curto, olhos de verruma, 
nariz forte, bigode e cavanhaque sal-e-pimenta, andar solto, firme, 
desembaraçado. Lembrou-me um Reiter, soldado licenciado de 
Wallenstein, modelo de Callot. Nunca o vira. Dobrou-se, mão no peito, 
num ângulo de 45º, reaprumando-se, senhorial. Sentou-se, 
comodamente. (CASCUDO, PFR, p.135) 

 

De maneira sutil, o preâmbulo desse capítulo nos fornece pistas 



84 
 

importantes para a compreensão do Prelúdio. A primeira delas é a presença de 

Anália como personagem na narrativa. Figura constante nos diários 

cascudianos14, Anália surge sempre nessas anotações como pessoa bem- 

humorada e responsável pela faxina da célebre casa da avenida Junqueira Aires, 

onde Luís da Câmara Cascudo recebia cotidianamente amigos, jovens 

estudantes e visitantes ilustres. Portanto, sua presença no Prelúdio, abrindo a 

porta ao personagem espanhol, nos remete prontamente à biblioteca de 

Cascudo e à sua rotina de visitas. Fica evidente, logo de início, que se trata de 

uma visita doméstica, corriqueira, sugerindo uma provável definição do livro, em 

seu conjunto, como ficcionalização da vida do seu autor. 

Ao receber o fidalgo da Mancha em sua casa, Cascudo corrobora a 

noção de tradição literária. Candido, ao apresentar seus estudos acerca da 

formação da literatura brasileira, distingue as manifestações literárias da 

literatura, compreendida como um aspecto orgânico da civilização. Tomada 

como sistema simbólico que envolve os produtores literários, as obras 

publicadas e seus receptores, a literatura envolve ainda outro elemento decisivo: 

a continuidade literária.  

Segundo Candido, a continuidade literária forma-se de modo a 

assegurar o movimento conjunto ao longo do tempo. Assim como os atletas que 

passam adiante a tocha simbólica, os escritores participam de um 

encadeamento que permite esboçar traços em contiguidade e conservar 

elementos comuns:   

   

(...) a formação da continuidade literária, – espécie de transmissão da 
tocha entre corredores, que assegura no tempo o movimento conjunto, 
definindo os lineamentos de um todo. É uma tradição, no sentido 
completo do termo, isto é, transmissão de algo entre os homens, é o 
conjunto de elementos transmitidos, formando padrões que se impõem 
ao pensamento ou ao comportamento, e aos quais somos obrigados a 
nos referir, para aceitar ou rejeitar. Sem esta tradição não há Literatura, 
como fenômeno de tradição. (CANDIDO, 2000, p.23-24). 

 

                                                           
14Lembramos, por exemplo, anotações de Na ronda do tempo, datadas respectivamente de 24 e 
25 de dezembro de 1969: “Ceia com a pequena família feliz, filha, genro, a cunhada Maria Leonor 
e Cristina, irmã do Camilo. Champagne com bênçãos e palmas. Anália tem sua taça. Ana Maria 
vai enfeitar de livros e discos infantis os sapatinhos dos filhos adormecidos.” (...) “Maria Leonor 
e Anália começam a trabalheira familiar. Apareço para queixar-me como candidato preterido. 
Adormeço até às 9.” (CASCUDO, NRT, p.190) 
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A presença de Miguel de Cervantes no texto cascudiano, onde é 

representado por sua criação suprema, pode ser compreendida à luz da 

continuidade literária. Propondo uma atualização do Dom Quixote, Luís da 

Câmara Cascudo busca aliar-se à tradição literária e ratifica a importância do 

clássico espanhol, que permanece vivo e pleno de significados ao longo dos 

séculos. Ao contrário de Pierre Menard, personagem célebre de Jorge Luis 

Borges, Cascudo não se propõe a escrever o já-dito, assumindo a autoria e 

emprestando novos significados à obra de Cervantes. Como veremos, ele toma 

o cavaleiro andante como símbolo de resistência poética, assim como procura 

uma aproximação amiga – seu foco, portanto, não está na questão da autoria, 

mas no prazer da leitura. Curiosamente, imaginando-se um cenário fictício, se 

Pierre Menard lesse o Prelúdio e fuga do real, suas críticas seriam 

provavelmente bem ácidas15.    

Outra característica marcante nesse momento inicial do capítulo 

dezessete do Prelúdio é a multiplicidade das formas mediante as quais o 

personagem de Cervantes é referenciado. Na voz de Anália, pessoa simples e 

compreendida em seu papel de servente, Dom Quixote é anunciado como 

“senhor idoso”, expressão respeitosa, eufêmica, utilizada popularmente para 

atenuar o peso dos estigmas sociais associados à velhice. Na voz atribuída ao 

próprio personagem, este se apresenta como “amigo velho”, locução de caráter 

afetivo que remete simultaneamente à sua longevidade, aos laços de amizade 

que o vinculam ao narrador do Prelúdio e à sua extraordinária importância no 

cânone literário reverenciado por Luís da Câmara Cascudo. Por fim, temos a 

descrição do personagem feita pelo narrador cascudiano, que o apresenta como 

“velho” digno de louvor.  

É a partir dessa descrição que podemos pensar no modo como a velhice 

é representada ao longo da obra. No trecho citado, percebemos que o 

substantivo “velho” é acompanhado de atributos que ressaltam o vigor, a firmeza 

e a energia, denotando, desse modo, uma representação positiva da velhice. Tal 

                                                           
15 “Dois textos de valor desigual inspiraram a idéia. Um é aquele fragmento filológico de Novalis – o que 
leva o número 2005 na edição de Dresden – que esboça o tema da total identificação com um autor 
determinado. Outro é um desses livros parasitários que situam Cristo num bulevar, Hamlet na Cannebière 
ou Dom Quixote em Wall Street. Como todo homem de bom gosto, Menard abominava esses carnavais 
inúteis, somente aptos – dizia – para produzir o plebeu prazer do anacronismo ou (o que é pior) para atrair-
nos com a idéia primária de que todas as épocas são iguais ou de que são diferentes” (BORGES, 1999, 
p.20). 
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fato se repete ao longo dos demais capítulos16, nos quais os interlocutores 

escolhidos por Cascudo são descritos de maneira semelhante: 

 

A figura sugestiva é um velho imponente, seco, alto, hirto, enxuto, 
cabeça e face raspadas, que encontro quando chego e deixo ao sair, 
tomando a sua Kirschwasser e roendo um arenque fumado, com o 
brilho do curvo monóculo na órbita direita, inamovível. (CASCUDO, 
PFR, P.211) 

 

Vai e vem, indiferente e natural, um velho vigoroso, baixo, pele de 
marfim escondido, olhos claros, piscos, próximos, frios, nariz longo, 
bigode espalhado, ralo, descolorido, sobre lábio grosso e firme. Tira o 
chapéu de feltro e vejo o crânio calvo, socrático, redondo como um 
limão enrugado. (CASCUDO, PFR, P.229) 

  

Essas descrições referem-se a escritores do cânone europeu da 

predileção de Luís da Câmara Cascudo. Nesse sentido, Cascudo compreende o 

passado literário como continuidade da tradição, ou ainda, pondo em prática a 

teoria eliotiana, ressuscita os mortos por meio dos seus diálogos imaginários. 

Em seu famoso ensaio “Tradição e talento individual”, de 1917, Eliot (1989, p.39) 

afirma que a valoração e o posicionamento de um poeta ou de um artista ocorrem 

sempre por meio da relação que ele mantém com os poetas ou os artistas 

mortos, relação expressa num duplo movimento de contraste e de comparação. 

Específica do ser humano, é a percepção do sentido histórico que, ao mesmo 

tempo, “torna um escritor tradicional” e consciente “de sua própria 

contemporaneidade”, e que proporciona seu diálogo com outras gerações.  

O escritor tradicional é, portanto, aquele que escreve, simultaneamente, 

para a sua geração e para as gerações anteriores, para os mortos, com os quais 

ele mantém uma relação que seus contemporâneos convertem em critério de 

apreciação de sua própria obra. Em decorrência dessa ideia, o antigo e o novo 

se harmonizam e são sempre reequilibrados: a introdução de uma novidade 

modifica uma ordem já existente, alterando a sua totalidade, e reajustando as 

relações, as proporções e os valores de cada obra de arte. Dessa forma, 

Cascudo pretende inserir-se numa tradição literária, escrevendo, ao mesmo 

tempo, para si, para seus leitores do século XX e para os poetas e ensaístas da 

sua predileção.  

                                                           
16 A lista completa das descrições desses interlocutores feitas pelo narrador encontra-se no 
Anexo 1. 
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Voltando às descrições dos interlocutores, Heinrich Heine e Michel de 

Montaigne, ao contrário de Dom Quixote, são encontrados respectivamente no 

hall de um hotel e na sala de espera de um aeroporto não identificado pelo 

narrador. Outro fato curioso está na escolha de interlocutores cuja idade gira em 

torno dos sessenta anos. Seguindo o padrão constituído por ocasião da visita do 

clássico personagem de Miguel de Cervantes, os dois escritores são 

apresentados como velhos, mas velhos altivos, vigorosos e respeitáveis – o que 

nos permite ponderar o fato de Cascudo descrever a velhice por um prisma 

otimista. 

Segundo Cícero, como vimos17, cabe ao sujeito senescente usufruir os 

louros conquistados com o avanço da idade. Para o célebre orador romano, as 

rugas e os cabelos brancos são glórias que devem ser louvadas e vistas como 

recompensas de uma vida longa e exemplar. O prazer, na velhice, estaria em 

saber aproveitar bem o convívio e o respeito que o indivíduo idoso foi capaz de 

granjear: 

 

A autoridade natural, eis o verdadeiro coroamento da velhice! (...) O 

prestígio dos velhos, sobretudo quando exerceram cargos públicos, 

compensa largamente todos os prazeres da juventude. (...) Eis alguns 

sinais de respeito que podem parecer frívolos, mas que têm para nós 

seu valor: vêm nos visitar, buscam nossa companhia, afastam-se à 

nossa passagem, cedem-nos o lugar, levantam-se em nossa presença, 

escoltam-nos, consultam-nos e nos acompanham de volta a casa. 

(CÍCERO, 2011, p. 52) 

 

Tal concepção da velhice parece ser endossada por Luís da Câmara 

Cascudo. Nos trechos citados anteriormente, percebemos que as descrições 

feitas pelo narrador do Prelúdio são invariavelmente elogiosas, destacando a 

importância dos seus convivas, assim como a jovialidade, o vigor, a presença de 

espírito e a imponência de cada um deles. Vale frisar ainda que todos os 

convivas escolhidos por Cascudo como vozes eternizadas e representantes 

notáveis das suas áreas de interesse são velhos que, como disse Cícero, 

exerceram cargos públicos, ou sobressaíram em seus respectivos campos de 

conhecimento.  

                                                           
17 Ver p. 26 e segs. 
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A busca de Cascudo por interlocutores reconhecidos como autoridades 

incontestáveis e referências perenes pode ser vista ainda como etapa de um 

processo de autorreconhecimento, uma vez que, ao identificar grandes nomes 

da literatura, dando a eles um papel relevante na construção da sua narrativa, 

ele também cria uma identidade para si, passando a ser visto e referido, por 

essas vozes seculares, como sujeito intelectualmente ativo e leitor capaz de 

discutir e compreender a vida de seu próprio século. As representações 

apreciativas dos seus velhos amigos podem ser vistas, pois, como tentativas de 

compreender a si mesmo como um sujeito atuante, necessário e capaz de se 

alegrar com sua própria velhice. Ao representar, no Prelúdio, seus escritores 

prediletos como velhos joviais, saudáveis e vigorosos, Cascudo não estaria 

traçando, em seu próprio benefício, a imagem de um “velho empertigado”, para 

usar a expressão popular nordestina? 

As ambientações das conversas imaginárias confirmam essa 

possibilidade. Ao longo dos trinta e cinco capítulos do Prelúdio e fuga do real, 

Cascudo situa suas conversas em viagens internacionais, congressos 

científicos, salões de hotéis imponentes, ou ainda em sua própria casa, onde 

recebe visitantes ilustres. Desses encontros, resultam debates valiosos sobre a 

sociedade, durante os quais são evocadas as viagens e as visitas registradas 

por Luís da Câmara Cascudo no período em que essas conversas ocorreram 

efetivamente – o que nos permite afirmar que Cascudo procurou dar status de 

ficção, em sua narrativa, a alguns de seus ritos e práticas cotidianas.  

Para Simone de Beauvoir, o idoso costuma valorizar seus hábitos e 

buscar neles o apoio necessário ao seu equilíbrio físico e mental, de modo a 

construir com suas práticas cotidianas uma rotina tranquilizadora: 

 

O velho procura defender-se da precariedade objetiva de sua situação, 
de sua ansiedade íntima:  é preciso interpretar – pelo menos em grande 
parte – como defesas a maior parte de suas atitudes.  Há uma que é 
comum a quase todos: eles refugiam-se nos hábitos (...) Numa velhice 
normal, eles não se alteram, e seu papel até mesmo cresce, pois são 
colocados a serviço de uma rotina. Há rotina quando a atividade que 
eu exerço hoje toma como modelo aquela que exerci na véspera, que 
copiava a da antevéspera, e assim por diante. (BEAUVOIR, 1990, 
p.570-571)  

 

De acordo com a filósofa, o velho assegura-se no tempo e no espaço 

por meio do cumprimento de uma rotina invariável e, portanto, previsível – de 
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procedimentos ritualizados. Se aquilo que aconteceu ontem acontecerá também 

amanhã, o indivíduo encontra estabilidade numa espécie de “segurança 

ontológica”, ratificando sua identidade e ainda protegendo-se das angústias 

típicas da senescência, principalmente do medo da morte. Referindo-se à 

disciplina meticulosa de Kant e à organização rigorosa dos dias que Tolstoi se 

impôs em sua velhice, Beauvoir lembra que a rotina pode ser vista ainda como 

uma importante economia de tempo durante uma fase na qual o ser humano 

percebe que seu tempo de vida está se esgotando. 

Em relação aos hábitos de Câmara Cascudo, observamos que a escrita 

do seu diário também constitui prática essencial, reguladora, na organização dos 

seus dias. Além disso, seus registros revelam hábitos de uma vida inteira, 

cultivados religiosamente pelo pesquisador. Como vimos no capítulo anterior, 

Cascudo recebia visitas cotidianas – de amigos, para conversar e saber da sua 

saúde, e de estudantes e pesquisadores, que o procuravam para lhe pedir uma 

entrevista, ou consultá-lo acerca de um costume, de um livro, de uma 

informação. A partir dos seus diários, tomamos conhecimento do seu hábito de 

permanecer durante horas na biblioteca da sua casa, em companhia dos livros 

e dos seus charutos, e vimos que, apesar das dificuldades próprias de um 

septuagenário, ele recebia frequentemente convites para homenagens, 

palestras e viagens.  

Assim, passamos a compreender melhor o dia a dia do velho Professor, 

narrador do Prelúdio e fuga do real. Refletindo seu velho hábito de leitor 

contumaz, prolongado (e até mesmo consumado) em longas conversas 

mantidas em sua biblioteca, lugar propício a um modo de interlocução em que 

se cruzam, mesclando-se, o  real e o imaginário, a projeção criada sob a forma 

de diálogos fictícios possibilita que Cascudo exerça mais uma vez, e com 

esmero, uma atividade que talvez constitua sua maior preferência: a análise 

crítica do cotidiano. Ao se afirmar como etnógrafo, o professor natalense 

sustenta a imagem do pesquisador que se esforçou para ser, rememorando, sem 

dissociá-la da ficção, sua própria história de vida nos capítulos do Prelúdio. 

Em relação à escrita propriamente dita dos capítulos dessa obra, 

verificamos que a estrutura reiterativa dos diálogos está certamente afinada com 

o “hábito de criar hábitos” apontado por Simone de Beauvoir, pois o narrador 

sinaliza a velhice em uma escritura rotineira. Por exemplo, os capítulos, em sua 
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maioria, são iniciados com descrições em que retornam referências ao 

comportamento habitual do narrador: sentar-se para observar os passantes, 

fumando seu charuto; caracterizar o espaço onde se encontra, em tom 

ensaístico; preocupar-se com o tempo, que na maioria das vezes apresenta-se 

frio e outonal; correr os olhos pelo espaço, admirando os móveis que o cercam, 

saturados de tempo.  

No tocante ao espaço em que se interpenetram os elementos do real e 

a coisa imaginada, o diálogo com o personagem espanhol é ambientado, como 

vimos, na própria residência de Luís da Câmara Cascudo. Recebido pelo dono 

da casa, o personagem apresenta-se e justifica sua visita: 

 

– Para servir a usted, caballero! Por isso disse ser um velho amigo. 
De quantos tem ultimamente recebido, sou um dos mais jovens, tendo 
pouco mais de três séculos e meio de existência inacabável. (...) O 
motivo real desta visita é expor-lhe meu julgamento sobre a angústia 
contemporânea, insatisfação, ansiedade, amargura, insubmissão, 
melancolia dos tempos presentes. O senhor perguntará as credenciais 
autorizando minha intervenção sentenciosa. Sou um dos mais 
legítimos símbolos da integração literária n’alma humana. Vivo, desde 
1605, 1615, na perfeita independência do meu autor. Quem lembrará 
a paternidade de Sancho Pança, Sherlock Holmes, Tarzã, Pato 
Donald, Jeca Tatu? Determinam ciclos imprevisíveis, influenciando, 
sugerindo, provocando imitações, plágios, sequências. Todos esses 
símbolos, nascidos ficções, condicionam pensamentos, imagens, 
traduzidas em atitudes, condutas, comportamentos de homens entre 
homens. Irradiam-se em círculos concêntricos. Até onde alcancei na 
geografia da memória, ignoro. E assim, centenas e centenas de 
Criaturas que se tornam criadores não meditam na responsabilidade 
pela emanação inconsciente do próprio prestígio. (CASCUDO, PFR, p. 
135) 

 

Identificando-se como velho amigo, Dom Quixote afirma ter 

conhecimento das demais conversas imaginárias presentes no Prelúdio, assim 

como se mostra ciente da predileção de Cascudo pela antiguidade clássica. 

Logo, o objetivo central da obra é retomado, e o célebre personagem introduz 

seu desejo de expor seu ponto de vista acerca da angústia contemporânea. A 

visita do personagem fictício é justificada pela capacidade própria da arte literária 

de multiplicar os sentidos, ressaltando a importância da criação ficcional e do 

surgimento de obras e símbolos que, ao romper estruturas e criar outras novas, 

passam a ser lembrados por séculos, permanecendo vivos e atuantes no 

imaginário coletivo. 

Essa declaração inicial já introduz o leitor na temática abordada como 
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ponto de discussão no diálogo: a arte no século XX. Dentre os vários temas 

discutidos na obra, a representação artística do século é questionada, sendo 

Dom Quixote o interlocutor escolhido para examinar a sociedade a partir das 

suas concepções artísticas. Desse modo, uma certa visão dos avanços 

tecnológicos e de suas consequências, retomada em todas as conversas 

imaginárias que integram o livro, ganha relevância literária. Nos capítulos 

anteriores, Luís da Câmara Cascudo apreende seus autores preferidos, 

transformando-os em personagens, como argumentos de autoridade para expor 

visões negativas e pessimistas sobre os diferentes cenários observados por ele, 

ao longo dos anos, na qualidade de pesquisador.  

No diálogo intitulado “Hiperestesia do real”, por sua vez, esse olhar 

declara-se metalinguístico, uma vez que o narrador elege um personagem 

célebre e canônico para uma autoafirmação: a literatura contemporânea carece 

de bravura e idealismo. Na exposição feita por ele em sua própria defesa, o 

personagem adere ao tema central do Prelúdio para criticar as representações 

artísticas do século XX:  

 

São massacres, morticínios, extermínios coletivos. O moderno é uma 
câmara secreta da Santa Inquisição, fogo, tenazes, cunhas, garfos de 
ferro, rasgando devagar os nervos da nossa sensibilidade. Veja a 
pintura, a disfonia musical, a decoração, a arquitetura desdenhosa, 
padronizada, digna de castores e de formigas saúvas! Tentativa 
alucinada para mecanizar a Vida, emoções em série, escrita em papel-
modelo, comida de lata, bebida artificial, traje de excitação erótica, 
maus modos, denunciando apenas ansiedade interior, saudade do 
Normal. (CASCUDO, PFR, p. 137, grifo do autor) 

 

Está faltando a esse Progresso seco, maquinal, invejoso, angustiado, 
classificador anatômico, querendo compreender o Espírito com 
equações algébricas e gráficos financeiros, uma aragem embaladora 
mas decisiva, da Idealidade contra o Lucro, da Abstração pacificante 
contra a saciedade digestiva. (CASCUDO, PFR, p. 139) 

 

Escolhido como repositório e representante secular dos sentimentos 

humanos, Dom Quixote é acolhido como autoridade nessa grande roda de 

conversas. Sua presença no Prelúdio ressalta ainda a preeminência do fictício 

sobre o biográfico (uma vez que é o personagem quem assume a voz, e não o 

seu autor). Atribuindo falas ao cavaleiro andante, Luís da Câmara Cascudo tece 

críticas à modernidade do seu século, combatendo as tendências tecnicistas e 

progressistas: o Progresso que ele vivenciou por volta dos anos 1960 ganhava 
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relevância social pelo fato de prometer – insidiosamente, segundo o narrador e 

seu interlocutor – melhorias e uma qualidade de vida mais satisfatória à 

população. 

No entanto, esses avanços mostraram-se frios e maquinais. Voltados 

essencialmente para a resolução prática, e parcial, de problemas sociais, eles 

promoveram, a partir da quantificação e da massificação, padronizações 

excessivas, mecanizações da vida e angústias coletivas. Como podemos 

perceber a partir dos trechos citados, Dom Quixote surge como símbolo 

humanista em defesa de uma representação idealizadora do ser humano, a fim, 

não de promover, a partir da sua reprodução, as estruturas sociais vigentes, mas 

de sinalizar outros ideais possíveis e formas alternativas de vida.   

Sendo assim, Cascudo revela, na escrita do Prelúdio, uma consciência 

crítica da modernidade. Adotando uma postura que, numa leitura rápida, 

aparenta ser reacionária, Luís da Câmara Cascudo aproxima-se do antimoderno, 

tal como foi apresentado por Compagnon - o homem moderno que resiste às 

seduções da modernidade. Para o crítico literário francês, os antimodernos são 

“modernos melindrados pelos Tempos modernos, pelo modernismo ou pela 

modernidade, ou os modernos que o foram a contragosto, modernos 

atormentados ou modernos intempestivos” (COMPAGNON, 2011, p. 11). 

Moderno atormentado, Cascudo ressalta a angústia e a padronização excessiva 

causada pelo progresso e pela velocidade, provocando, com seu discurso 

cosmopolita, resistência a elementos da modernidade. 

Esse posicionamento nos permite pensar como essa modernidade é 

experimentada por Luís da Câmara Cascudo durante seus anos de velhice. 

Conhecido por transitar, ao longo das décadas vividas, entre as fronteiras da 

tradição e da modernidade, o pesquisador natalense parece optar, nessa fase 

da sua vida, por uma postura mais tradicional no tocante aos costumes e às 

referências culturais. No entanto, precisamos analisar atentamente se o discurso 

antimoderno de Cascudo reflete uma rejeição total do tema ou revela, antes, 

movimentos contraditórios, caracterizando um posicionamento “incluído no 

movimento da história” (COMPAGNON, 2011). 

Ao estudar a atração que o moderno exerce sobre Câmara Cascudo, 

Araújo (2013) percebeu, desde as suas primeiras obras, um duplo movimento 

intelectual: um imenso fascínio pela tradição e, simultaneamente, uma afinidade 
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temática com o modernismo. O pesquisador lembra ainda o seu papel de 

agitador cultural em Natal durante a década de 1920, função que desempenhou 

ao colaborar com o jornal A Imprensa, transformando-se de leitor em autor.  

Nessa década, as atividades de Cascudo caracterizam-no como um 

sujeito de vanguarda em relação ao seu contexto provinciano, uma vez que ele 

divulgava o modernismo na província, difundindo as notícias e os conhecimentos 

oriundos da sua troca de correspondência com escritores e poetas cosmopolitas, 

especialmente Mário de Andrade. Na segunda metade da mesma década, afirma 

Araújo, a tensão entre elementos modernos e antigos constituía um traço 

predominante em sua obra. Dessa forma, “moderno significava a consciência 

atual do avanço das formas artísticas e, simultaneamente, a consciência de uma 

brasilidade que incluísse nos seus valores as particularidades regionais” (2013, 

p.184). 

Partindo da leitura do prefácio que Cascudo escreveu, em 1959, para O 

arado, livro da poeta Zila Mamede, o pesquisador aponta uma segunda noção 

de “moderno” no pensamento cascudiano. Embora já tivesse arrefecido o 

entusiasmo dos anos 20, a escrita daquele que se definiria mais tarde como um 

“provinciano incurável” reflete sua experiência modernista sem a expectativa de 

um padrão formal ditado pelo movimento, mas valorizando ainda a 

particularidade regional, perceptível na presença da relação campo/cidade (cf. 

ARAÚJO, 2013, p.185). 

Sendo assim, a obra de Luís da Câmara Cascudo pode ser 

compreendida na perspectiva das tensões entre o tradicional e o moderno que 

permeiam sua escrita desde as suas primeiras publicações, ocorridas em meio 

ao diálogo modernista de que são contemporâneas. Nos escritos da sua velhice, 

o diálogo literário que marcou sua juventude é recapitulado por meio da presença 

de certos elementos e até mesmo de configurações e debates que denotam a 

memória do saber decorrente daquela experiência passada.  

No Prelúdio e fuga do real, essa tensão também se faz presente. Por um 

lado, as conversas imaginárias do narrador reiteram a mesma opinião sobre o 

contexto que envolveu a redação desse livro: a sociedade está cada vez mais 

desumana e automatizada. O progresso e os avanços tecnológicos e científicos 

não são vistos com bons olhos, pois não acarretaram benefícios, em sua 

essência, para o ser humano. Longe disso, promoveram, em grau até então 
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desconhecido, o surgimento de novas formas de angústia e ansiedade. Em 

conformidade com esse discurso, percebemos os sinais característicos de um 

pensamento tradicionalista que abraça o culto ao passado, a exaltação do 

cânone europeu, o problemático conceito de “normalidade”, assim como a 

recusa do Novo. 

Por outro lado, essa crítica possui traços e elementos que podem ser 

considerados modernos, principalmente no tocante à estrutura textual. Conforme 

estudamos anteriormente, a escrita ensaística18 do Prelúdio e fuga do real e o 

olhar etnográfico do seu autor são frutos da sua experiência modernista. Além 

disso, os diálogos exploram aspectos modernizadores, típicos da configuração 

dos espaços onde acontecem as tertúlias imaginárias – hotéis, aviões, 

aeroportos, estradas –, marcados pela postura cosmopolita de um Professor que 

narra suas participações em congressos internacionais, e referências constantes 

a observadores da ONU. Por fim, a própria crítica às novas tecnologias, bem 

como a indagação constante a respeito da modernização excessiva e desigual 

do mundo de que ele foi contemporâneo, manifestam em Cascudo uma atitude 

moderna.  

Tensões semelhantes foram observadas, por exemplo, na poesia de 

Baudelaire e de poetas posteriores a ele, que se colocaram contra a 

especialização que caracterizou, desde a segunda metade do século XIX, os 

avanços da arte e da ciência. Segundo Hamburger (2007), o poeta francês que 

deu início à poesia que canta a cidade moderna também iniciou uma reação a 

ela, pois ao mesmo tempo em que recolheu a matéria abjeta, o refugo da 

metrópole, converteu-a em “matéria de poesia” (para usar a expressão de 

Manoel de Barros), numa espécie de “alquimia do mundo”. 

Para o crítico alemão, Charles Baudelaire e grande parte dos poetas 

modernos posteriores a ele experimentaram as engenhosidades das invenções 

científicas e suas potencialidades, mas não podiam concordar com suas funções 

e as finalidades meramente utilitárias da tecnologia resultante dessas invenções. 

De acordo com o crítico, esse posicionamento dúbio justifica-se pela própria 

natureza da força criadora: 

 

                                                           
18 (cf. MEDEIROS, 2016) 
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Muitos poetas posteriores demonstraram semelhante incapacidade 
para marchar “fraternalmente” ao lado de uma ciência utilizada para 
proporcionar novos meios de exploração econômica. Uma razão para 
tanto pode ser o fato de que “a imaginação é conservadora”, como 
disse Hofmannsthal; no entanto, a palavra “conservadora” não deve 
ser entendida num sentido estritamente político. (...) a imaginação é 
conservadora quando recorre a normas e arquétipos. A Cidade Boa é 
uma dessas normas e arquétipos; mas, uma vez que poucas cidades 
modernas, ou nenhuma delas, foram consideradas boas o bastante por 
seus poetas, a natureza é a norma a que a poesia voltou repetidas 
vezes, com uma persistência não diminuída, e sim intensificada, pela 
invasão urbana e industrial no campo. (HAMBURGER, 2007, p. 375) 

 

Dessa maneira, os movimentos de aproximação e de afastamento em 

relação a elementos modernizantes percebidos em Cascudo são certamente 

reflexos de um sentimento universal e moderno. Segundo Michael Hamburguer, 

mesmo aqueles poetas do século XX que defenderam a ruptura com os 

princípios romântico-simbolistas não aceitaram os avanços que poderiam levar 

à destruição de toda a natureza. Em seu ensaio A verdade da poesia, ele ressalta 

ainda a poesia de Hans Magnus Enzensberger, poeta que, segundo o crítico, 

embora tenha demonstrado dificuldades em aceitar os avanços científicos e 

tecnológicos, inteirou-se dos acontecimentos relativos à política e à sociedade 

justamente para se posicionar contrariamente a esses acontecimentos.  

Essa perspectiva esclarecida e prudente de Enzensberger é semelhante 

à postura de Câmara Cascudo. De acordo com a citação anterior, o professor 

provinciano parece enquadrar-se nesse grupo que se mostrou incapaz de aderir 

integralmente aos novos costumes e valores sociais. Para ele, o arquétipo da 

Cidade Boa está associado à vida das pequenas cidades interioranas do seu 

estado e à harmonia das antigas acrópoles gregas, como podemos observar nos 

trechos seguintes.  

 

O Deus Progresso lhes concede unicamente quanto se refira ao culto 
da Utilidade fisiológica. Mesmo assim, professor, a ruína do Pártenon 
tem dimensões emocionais incomportáveis no Empire State Building. 
A visão da pequena Acrópole dissipa a imponência das cidades 
tentaculares. A razão é que a Velocidade, símbolo da Angústia, não 
gera a Beleza! (CASCUDO, PFR, p. 170, grifo do autor) 

 

Faço as pazes com a estrada-de-ferro. Tantos anos de abandono! 
Espanta-me o heroísmo de trocar pouco mais de centena de minutos 
por dezenas de horas balançadas. Estou, porém, farto de viajar 
amarrado como saguim. Comer de bandeja, feito paralítico. Ver a Terra 
coberta de nuvens como se morasse na órbita lunar. Agora olho a 
paisagem na perspectiva humana e não ornitológica. Estamos no 
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mesmo nível visual e comum. Passam aldeias coloridas, cidades 
tradicionais, rios sonoros, nomes de História, castelos, recordadores e 
medievais, vigiando nas eminências. Posso levantar-me, caminhar, 
deitar-me horizontal no vagão-leito. Retomo a perdida condição de 
viajante e não mais corpo transportado pelo ar, com pavor e rapidez. 
(CASCUDO, PFR, p. 201) 

 

A primeira citação é um trecho da fala atribuída a Píndaro no capítulo 

intitulado “Píndaro. As lúdicas da asa alugada”. O poeta grego, que se eternizou 

ao cantar em seus versos a glória dos atletas olímpicos da Grécia antiga, é 

encontrado, nas imediações de um estádio, pelo Professor que acaba de se 

despedir de um amigo devoto do futebol. O diálogo tem início, e o poeta passa 

a defender argumentos em favor dos antigos jogos olímpicos, enaltecidos por 

serem realmente atléticos, representativos do espírito lúdico, político e religioso 

do povo. Ao contrário dos antigos, os jogos atuais são percebidos como frutos 

de uma política esportiva suspeita por estar subordinada aos interesses 

econômicos.   

A crítica às olimpíadas criadas no século XIX pelo francês Coubertin está 

associada à reprovação do utilitarismo e do tecnicismo. De acordo com a 

argumentação proposta, os Jogos Olímpicos da era moderna servem-se de uma 

ideia da antiga Grécia porque o mundo contemporâneo carece de Beleza, de 

poesia e criatividade. A opinião atribuída a Píndaro desqualifica os símbolos 

marcantes de uma industrialização tardia de que Luís da Câmara Cascudo foi 

testemunha na sua região, e, no contexto brasileiro, durante seus anos de 

maturidade.  

A partir da oposição traçada entre o Partenon e o Empire State Building, 

Cascudo explicita no texto do Prelúdio uma discrepância insanável entre a 

Cidade Boa, ligada ao passado, lugar propício ao sonho e ao devaneio, e a 

cidade tentacular, enlouquecida pelo ritmo frenético da produção em massa – 

fria, insensível e angustiada. O “Deus Progresso”, personificado, é vinculado, ao 

longo dos trinta e cinco diálogos, ao desenvolvimento de práticas e instrumentos 

que, ao fortalecerem um utilitarismo vazio, cultuado como valor supremo, se 

distanciam da sua função primordial de melhorar a vida dos homens e dos 

demais seres vivos. Essa ideia nos leva outra vez a Hamburger (2007, p.379): 

“técnicos e tecnocratas [...] desempenham funções tão incompatíveis com os fins 

humanos da ciência quanto com os da poesia”. 
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A segunda citação é um trecho que dá início ao diálogo intitulado 

“Shylock. Do interesse basal”. A conversa imaginária com o personagem 

shakespeariano transcorre no restaurante de um trem europeu. A descrição 

inicial, feita pelo narrador, não revela o percurso da locomotiva, mas um 

indicativo espacial sugere, próximo ao desfecho do capítulo, que o trem cruza a 

fronteira entre o País Basco espanhol e a França. Na descrição inicial, a fala do 

Professor ressalta a oposição entre os valores da tradição e os da modernidade, 

a partir da comparação entre os meios de transporte constituídos pelo trem e 

pelo avião.  

É curioso atentar para o fato de que o trem, tomado como elemento 

moderno na década de 1920, passa a ser vinculado à tradição na segunda 

metade do século, quando a experiência brasileira da modernização 

conservadora vivencia uma popularização do voo doméstico19. Além disso, a 

própria experiência de vida de Luís da Câmara Cascudo, agora pesquisador 

renomado e detentor de vistos em seu passaporte20, manifesta-se no ato de 

“fazer pazes com a estrada de ferro”. Observando a paisagem campestre, 

Cascudo alegra-se ao encontrar pequenas aldeias de um colorido tradicional, às 

quais associa o nome da História.   

As observações do narrador cascudiano acerca das paisagens urbanas 

e dos meios de transporte, compreendidos, umas e outros, como elementos 

modernos de épocas distintas, sugerem ainda a riqueza do seu modo de narrar. 

Benjamin (1994) associa a arte de narrar à capacidade humana de trocar 

experiências. No conhecido ensaio que dedicou à análise da obra de Nikolai 

Leskov, o crítico reflete sobre a arte de narrar e finda por estabelecer diferenças 

entre os poemas épicos e o gênero romance.  

Escrito em 1936 – marcado, portanto, pelos abalos da Primeira Grande 

Guerra, – o ensaio refere-se a uma obra específica. No entanto, suas reflexões 

consolidaram-se no acervo literário graças à concisão de sua escrita e à precisão 

do pensamento que a conduz. Benjamin resgata a origem do ato de narrar, 

evocando a transmissão das experiências vividas de pessoa a pessoa. Em 

                                                           
19 Conferir Fajer (2009, p. 27). 
20 Em apontamento, Cascudo registra “NÃO CONHEÇO A EUROPA! Já viajei seis passaportes. 
A Europa que vi é a Europa real, autêntica, verdadeira e viva nos seus filhos seculares?” 
(CASCUDO, OT, p.135). 
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seguida, defende o valor das narrativas que se aproximam das narrativas orais 

e, por fim, evidencia dois arquétipos de narradores – o “camponês sedentário”, 

transmissor das experiências adquiridas na sua própria terra, e o “marinheiro 

comerciante”, que relata suas aventuras de além-mar.  

Dessa forma, evidenciando os dois paradigmas da arte da contação de 

histórias, Walter Benjamin valoriza a experiência oriunda das tradições locais, 

contadas e recontadas pelo camponês que não abandona seu torrão, assim 

como sublinha a importância do conhecimento adquirido por meio do confronto 

com culturas distintas, vivenciado pelo viajante marinheiro. 

No tocante ao narrador cascudiano, os dois arquétipos fundem-se na 

construção de um Professor erudito e, ao mesmo tempo, conhecedor da cultura 

popular. Intérprete erudito das tradições locais, formado numa relação de 

profunda intimidade com o folclore (cf. Gonçalves, 2008), Luís da Câmara 

Cascudo esforça-se para se autorrepresentar como indivíduo cosmopolita, que 

se mantém em diálogo constante com outras culturas e sociedades – seja 

viajando de trem (ou de avião), seja viajando imaginariamente através da leitura. 

O Professor que dialoga no Prelúdio e fuga do real, longe de se posicionar de 

maneira dicotômica, evidencia a relação de interdependência entre os dois 

paradigmas narrativos. 

Essa passagem do Prelúdio reforça, por sua vez, a perspectiva 

etnográfica da voz do narrador, pois o coloca em cena durante um instante 

reflexivo proporcionado pela contemplação da vida cotidiana, assinalando, ao 

mesmo tempo, sua predileção por princípios e cenários que correspondem aos 

arquétipos da natureza e da Cidade Boa. Naquele momento, a viagem de trem, 

resquício de um passado sentido agora em sua amenidade, representa a 

verdadeira condição do viajante, tão apreciada por Cascudo, e o devolve a uma 

posição mais confortável, segura e humana. O tempo da viagem por terra é ainda 

propício à evocação dos sonhos, das leituras e à revisitação da História através 

da janela da locomotiva e por meio das lembranças. A viagem aérea, por sua 

vez, reafirma a relação da velocidade com a angústia. Chega-se ao destino com 

maior rapidez, mas o desconforto de viajar “amarrado como saguim” e de comer 

em bandeja “feito paralítico” ressalta, além do incômodo, a desumanização do 

sujeito, decorrente da sua submissão aos valores da modernidade. O sonho dá 

lugar ao pavor. 
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É justamente a propósito da figura de Dom Quixote que é defendida a 

reabilitação do sonho e de suas prerrogativas. A visita do personagem à 

biblioteca do narrador cascudiano é motivada por uma apologia literária: “Está 

faltando, professor, no panorama literário e artístico, uma campanha 

internacional pelo regresso de Don Quijote de la Mancha!” (CASCUDO, PFR, p. 

138). A sugestão não implica o resgate dos antigos romances de cavalaria, lidos 

pelo personagem no enredo paródico criado por Miguel de Cervantes. A 

retomada do quixotismo humanizador se daria a partir dos “antigos modelos 

inspiradores”, o que pode ser compreendido, no contexto desse diálogo, como 

um convite implícito à (re)leitura dos clássicos.  

 Confrontada às novas representações artísticas, a proposta de Cascudo 

é tradicionalista – “Atrever-se a ressuscitar os antigos modelos inspiradores, 

motivos eternos para a recordação anciã” (CASCUDO, PFR, p. 139). Sua 

percepção artística é nutrida pelas leituras clássicas realizadas no período da 

sua formação literária, antes mesmo de estabelecer contato com figuras 

representativas do modernismo brasileiro. Na leitura cascudiana de Dom 

Quixote, o cavaleiro surge como símbolo da vitória da subjetividade sobre os 

falsos, ou duvidosos, valores do tecnicismo. O arrebatamento utópico do 

personagem é enaltecido pelo fato se contrapor à lógica objetiva do mundo e à 

ordem pragmática que a manifesta. 

Considerada por Lukács (2000, p.107) como obra representativa da 

modernidade, a narrativa de Cervantes retrata uma época de cisão entre a 

interioridade e a exterioridade, entre o homem e a natureza. Para o teórico 

alemão, a dissolução da unidade de sentido do mundo corresponde aos tempos 

modernos, período de fragmentação da totalidade e de configuração de um 

mundo caótico. A saída, portanto, seria a construção de um pensamento em 

torno da forma de expressão dessa modernidade, que passa a se desenvolver – 

e a se pronunciar – de maneira cada vez mais problemática. O romance, de 

acordo com esse pensamento, surge como a forma narrativa possível, capaz de 

equacionar e problematizar as tensões da modernidade, num contexto contrário, 

portanto, ao que envolveu a criação do modelo clássico da narrativa épica. 

Situadas no âmbito de um “idealismo abstrato”, as ações de Dom 

Quixote são vistas pelo teórico húngaro como desconectadas da sociedade, em 

razão das incoerências do cavaleiro frente à realidade e da sua inadequação ao 
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mundo. O cavaleiro da triste figura é caracterizado por ele como herói 

problemático e tomado como um sujeito individualista, incapaz de concretizar, 

na realidade, os eventos da sua vida interior. Para Luís da Câmara Cascudo, 

Dom Quixote de la Mancha é fonte de um idealismo inspirador – capaz de 

motivar reações à modernidade tecnocrática, dando-lhes a necessária 

sustentação. A representação do Quixote no Prelúdio não é paródica, mas 

reverente e solene, denotando a adesão plena do autor ao modelo clássico 

representado pela personagem de Cervantes. Sonhador e aguerrido na defesa 

intransigente dos seus princípios, o cavaleiro despede-se, ao sabor do devaneio 

do narrador cascudiano, numa tarde de outono.  

 

3.2 O velho e a novidade 

 

Ao longo das páginas do Prelúdio e fuga do real, Luís da Câmara 

Cascudo expressa seu descontentamento com as inovações e as mudanças 

devidas ao primado do Progresso. Para além dos temas discutidos no tópico 

anterior, essa insatisfação deve ser associada ao contexto de produção da obra 

em questão e, por consequência, ao período da vida do autor correspondente ao 

final dos anos 1960. Na figura do narrador, ou em palavras atribuídas aos seus 

interlocutores literários, Cascudo professa um culto ao passado – apresentado 

sempre como melhor, harmonioso, correto, “normal”. Soma-se a essa devoção 

às coisas antigas um certo repúdio ao Novo.   

Seja diante das novas tecnologias, seja em contato com novos 

costumes, o escritor de Civilização e cultura mantém-se fiel ao seu pensamento 

e procura estabelecer relações entre o fato observado e alguma prática comum 

aos povos antigos. Seu julgamento das novidades do século XX é sintetizado na 

fala de Vestris - “Ah! A impressão de novidade nos bailados vem de Monsieur 

ignorar os antecedentes, teimosamente olvidados para não desmanchar o efeito 

dos modernos” (CASCUDO, PFR, p. 44, grifos do autor).  

O trecho citado pertence ao quarto diálogo do Prelúdio, no qual o 

bailarino francês comenta as danças e os ritmos musicais em voga na década 

de 1960. Na afirmação atribuída ao personagem, entrevemos o cerne do 

pensamento cascudiano: a sensação (epidérmica) de novidade causada por 

práticas ditas avançadas, ou por costumes apresentados como novos, deve-se 
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à ignorância do passado e à falta de conhecimento enciclopédico. Renomado 

por sua erudição, o pesquisador natalense procura sempre determinar a origem 

do costume por ele observado.  

Essa atitude reflete ainda a falta de interesse pelas mudanças, 

percebidas como transtornos, característica do sujeito senescente. Beauvoir 

(1990, p. 571) afirma que o “velho acolhe com inquietude a novidade”, preferindo 

seguir escolhas e regras já confirmadas ao longo da sua experiência cotidiana, 

e integradas, sob a forma de práticas rituais, ao conjunto dessa experiência. 

Participam dessa espécie de automatização da vida cotidiana a fixação dos 

hábitos adquiridos pelos velhos e a construção de uma rotina norteadora dos 

seus dias. Para a pensadora francesa, a preferência por aquilo que já é 

conhecido relaciona-se até mesmo com a manutenção dos objetos numa 

idêntica e imutável disposição espacial, o cumprimento rigoroso dos horários e 

a escolha invariável dos mesmos cafés e restaurantes frequentados pelo sujeito 

nessa fase da sua existência.  

Segundo Bobbio (2005), o apego do velho ao passado e sua rejeição 

dos novos costumes deve ainda ser creditado ao seu “envelhecimento cultural”. 

De acordo com o filósofo político, o velho, sujeito marginalizado na modernidade, 

não acompanha a rapidez do progresso técnico e permanece firmemente 

apegado aos valores internalizados por ele. Em defesa do seu argumento, o 

filósofo compara as sociedades tradicionais às sociedades evoluídas, 

observando que, por serem mais estáticas, as primeiras consideram o velho 

como patrimônio cultural. Tido como a encarnação da voz da experiência, o 

velho, detentor do conhecimento, é agraciado socialmente com uma posição de 

honra, pois a partir dele é que seus descendentes aprendem os costumes e as 

tradições do seu povo. 

Nas sociedades evoluídas, as mudanças sociais ocorrem de maneira 

mais rápida. O velho torna-se então aquele que não consegue acompanhar a 

aceleração do curso da história e o surgimento das novas tecnologias. Em 

contraposição aos jovens, que possuem maior facilidade de aprendizagem, os 

idosos passam a ser marginalizados, convertendo-se, além disso, em pacientes 

do processo a que Bobbio dá o nome de “envelhecimento cultural”. Citando Jean 

Améry, o filósofo lembra que o ser humano tende a manter-se fiel aos princípios 

e valores adquiridos na fase que se situa entre a juventude e a maturidade.  
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“A partir do momento em que muda o mundo à sua volta, a tendência 
do velho é emitir um julgamento negativo sobre o que é novo, 
unicamente porque não o compreende mais e porque já não tem 
vontade de obrigar-se a compreendê-lo. (...) Quanto mais se agarra 
aos pontos de referência de seu universo cultural, mais o velho se torna 
um estranho à sua época. (BOBBIO, 2005, p.84) 

 

Na obra cascudiana, essa atitude, própria da idade avançada, 

caracteriza o posicionamento do seu narrador, assim como os discursos 

atribuídos aos interlocutores eleitos por Câmara Cascudo. No sétimo capítulo do 

Prelúdio, por exemplo, o deus Pã visita o professor natalense para comentar sua 

influência sobre os relacionamentos amorosos contemporâneos. No âmbito dos 

costumes sexuais, as mudanças culturais ocorridas na década de 1960 são 

percebidas, não como novidades, mas, à luz da mitologia grega, como variantes 

recentes de um comportamento sexual há muito conhecido: “A vida é mais veloz 

e mais longa que outrora. Não há pecado novo na face da Terra, mas o 

Progresso improvisa tentações imprevistas e seduções sinuosas, tudo de acordo 

com as modificações da Moral Prática” (CASCUDO, PFR, p.64). O mesmo 

procedimento de recorrer ao passado para explicar o presente vivido verifica-se, 

ao longo do livro, em relação aos dilemas e às adversidades humanas.  

  

Bem sei! O Tempo muda e agora outros são os problemas. Ilusão das 
ilusões, professor! Não há problema novo mas modalidades, 
decorrências, projeções de problemas velhos. Os problemas novos 
são inventados, imaginados, explicados pelos interessados na criação 
de funções técnicas, encarregadas de resolvê-los. (CASCUDO, PFR, 
p. 269, grifos do autor) 

 

Ah! Concordo. Os Homens atuais, para valorizar o esforço, falam em 
novos problemas. Não há problema novo. São os do meu tempo, 
aumentados pela densidade da população e poderosos pelas 
atividades mecânicas, ocupando braços e sacudindo desejos. O 
Homem não muda pelo lado de dentro. Troca de roupa, quero dizer, de 
apresentação. Também os problemas... (CASCUDO, PFR, p.291) 

 

A primeira citação é atribuída a Henrique IV, em conversa imaginária 

com o Professor numa brasserie, próximo à catedral de Chartres. Nesse diálogo, 

Luís da Câmara Cascudo tece, como sugere o título do capítulo, um elogio ao 

rei francês. Na conversa, cujo tema são os fundamentos do governo monárquico, 

os desafios do novo século são tomados como ilusões sociais, criadas e 

discutidas com a finalidade primordial de assegurar o controle da sociedade por 
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meio de novas tecnologias ou, para usar as palavras do texto, por “funções 

técnicas”.  

O segundo trecho, no qual Klemens Wenzel von Metternich toma a 

palavra, ratifica a opinião expressa no primeiro. Componente do penúltimo 

diálogo da obra, o encontro com o Príncipe de Metternich é situado numa 

recepção política de embaixada não identificada. Os interlocutores conversam 

sobre História Política, tema caro a Cascudo, partindo principalmente dos dados 

biográficos do príncipe. Em outras palavras, é retomada aqui a ideia de que o 

ser humano é, em sua essência, imutável. Logo, os problemas do homem 

contemporâneo do narrador seriam os mesmos dos seus antepassados. No 

entanto, esses problemas são agravados e exacerbados pela “velocidade do 

anseio moderno”.  

Os trechos citados revelam ainda elementos característicos, 

indispensáveis à compreensão da obra cascudiana: a admiração do autor pela 

monarquia, posta em cena no Prelúdio mediante a seleção dos seus 

interlocutores: um rei francês e um representante do Império Austríaco; a 

presença exclusiva da voz do interlocutor, após sua descrição pelo narrador, 

estrutura reiterada na maioria dos trinta e cinco diálogos, e a retomada de ideias-

chave e (por vezes de forma textual, como nesse caso) dos enunciados 

encarregados de lhes dar expressão. Esses traços estruturais, recorrentes,  são 

importantes – em particular, os dois últimos – para esclarecer o processo da 

escrita cascudiana, que se aproxima, como se fosse para não perder de vista a 

vivência originária de que procede a sua arte, da experiência do contador e da 

prática da oralidade.  

Ainda quanto à desconfiança de Cascudo em relação às novidades e a 

tudo aquilo que é considerado novo, é imprescindível observar a tese que 

fundamenta a escrita do Prelúdio: a imortalidade da alma. No primeiro capítulo 

da obra, intitulado “Não abaneis a cabeça”, o leitor depara-se apenas com a voz 

do narrador cascudiano que, em tom ensaístico, conversa com uma interlocutora 

– a quem dá o nome de Madame – sobre a eternidade dos espíritos, atributo 

próprio dos deuses e dos homens pensantes. Essa ideia pode ser considerada 

o alicerce do Prelúdio e fuga do real, pois justifica a totalidade dos diálogos 

imaginários que seu narrador mantém com os mortos de sua predileção. 
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Conforme analisamos em estudo anterior (MEDEIROS, 2016), Cascudo 

parte de argumentos religiosos, científicos e literários para fundamentar e 

fortalecer seu ponto de vista. No tocante ao universo literário, ressaltamos a 

compreensão dialógica da literatura que dá suporte à criação cascudiana, assim 

como a importância dos ensaios de Michel de Montaigne e dos diálogos de 

Luciano de Samósata para a leitura dessa obra. Naquele momento, 

preocupamo-nos com a estética das conversas imaginadas por Luís da Câmara 

Cascudo, a estrutura dos diálogos e o papel do dialogismo na sua construção, 

especialmente no diálogo estabelecido com o autor dos Ensaios. Sendo assim, 

não nos foi possível considerar a importância da temática da velhice e suas 

implicações na construção da narrativa cascudiana. É o que faremos agora. 

Em meio ao vasto conjunto de citações eruditas que encorpam o capítulo 

inicial do Prelúdio, há uma referência discreta ao tema da velhice.  Segundo 

Cícero (2011), uma das razões pelas quais a velhice é temida, ou até mesmo 

detestada, é o fato de que essa fase da vida nos aproxima da morte de maneira 

irreversível. No entanto, o orador nos lembra: a morte não é exclusividade dos 

velhos, uma vez que a juventude compartilha, em grau igualmente imensurável, 

do mesmo risco. Em seu discurso otimista sobre o envelhecimento, Cícero 

argumenta que a morte deve ser considerada boa por ser natural e representar 

a perspectiva comum aos mais velhos.  

O discurso moralista do orador romano, certamente conhecido por 

Câmara Cascudo21, menciona teses antigas sobre a imortalidade da alma, 

lembrando que filósofos pitagóricos, e até mesmo Sócrates, defendiam a 

existência e a imortalidade da alma e de espíritos que animam o universo.  

 

A substância que engloba uma viva inteligência, uma vasta memória 
do passado, uma sólida presciência do futuro, tantos talentos, saber e 
descobertas, não poderia ser mortal. A alma está sempre em 
movimento: este não tem começo – a alma é seu próprio motor – e não 
terá fim pois a alma não abandonará a si mesma” (CÍCERO, 2011, 
p.62) 

  

                                                           
21 Conhecimento condizente com sua experiência, no início da carreira, de professor de História 
e com sua formação acadêmica voltada para o Direito Internacional. Em visita realizada à 
biblioteca do Instituto Ludovicus, encontramos, por exemplo, um exemplar dos Diálogos del 
orador (CÍCERO, 1943).   
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Desde a antiguidade clássica, portanto, grandes pensadores deram 

crédito à imortalidade da alma e, apesar dos debates e das divergências, 

parecem concordar em um ponto: os grandes homens encontram a glória e a 

imortalidade graças à intensidade com que viveram a vida de sua própria alma. 

O autor de De senectute menciona ainda Ciro, o Grande, para quem o corpo se 

desagrega, mas o espírito emana algo que conserva a sua lembrança, fenômeno 

de que resulta a veneração póstuma e a presença influenciadora dos artistas, 

heróis e das demais personalidades que, por sua maestria, se destacaram em 

vida. Ora, esse arrazoado em defesa da eternidade pinta uma imagem da velhice 

com cores mais agradáveis, tornando-a menos difícil de ser aceita. É com base 

nessas ideias que Cascudo, por volta dos seus setenta anos, sustenta que “A 

Morte existe. Os Mortos, não!” (CASCUDO, PFR, p.19). 

Essa ideia, que constitui, como foi visto, o veio temático do Prelúdio, é 

estendida ao pensamento e à cultura. Ainda no primeiro diálogo, prefácio da 

obra, Cascudo cita Montaigne:  

 

Montaigne, há quatrocentos anos passados, confidenciava: Não há 

quem não sinta em si mesmo por vezes semelhante obsessão de 

uma ideia brusca, veemente e fortuita. Cabe a cada um de nós dar-

lhe ou não certa importância, a despeito do que manda a 

prudência à qual fazemos ouvidos moucos. (CASCUDO, PFR, p.16, 

grifo do autor) 

 

O trecho citado encerra o ensaio XI, do Livro I dos Essais. Nele, Michel 

de Montaigne discorre sobre a arte da adivinhação. Remontando aos oráculos 

gregos, o ensaísta comenta subjetivamente o ato de vaticinar, associando-o 

às ideias fortuitas que nos ocorrem quando estamos distraídos. É justamente 

dessa imagem que Luís da Câmara Cascudo parte para a criação das suas 

“maginações”. Cada diálogo, concebido e realizado com base nas suas 

leituras, surge como impressão recebida em momento reflexivo, enquanto 

fumava um charuto em sua biblioteca, ou na observação dos passantes que 

cruzam o saguão de um hotel. A ideia montaigniana é associada ainda à 

ciência alquímica de Cornélio Agripa: 

 

As impressões vêm-vindo, a ideia brusca, veemente e fortuita, de 
Montaigne, repetindo-se, atingindo o córtex cerebral, encontrando aí o 
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vestígio das reações anteriores, o Climatério Verbal, de Cornélio 
Agripa, determina o processo da descarga, ação, ato, atitude. Sem 
querer, saiu Beshrew. Uma assustadora contemporaneidade de 
milênios... (CASCUDO, PFR, p.18-19, grifo do autor) 

 

Nessa passagem, que sugere a chave de leitura do Prelúdio, o professor 

da Junqueira Aires desvenda o seu processo de criação ao explicitar o 

encadeamento dialógico da sua escrita. Partindo de suas leituras do criador do 

gênero ensaio e de um dos mestres do ocultismo, Cascudo explica sua ideia de 

uma  “contemporaneidade de milênios”, noção presente em várias das suas 

obras,  em função da qual o presente é concebido como um desenvolvimento do 

passado – “o passado sempre presente, tangível, para ele, na cultura popular” 

(NEVES, 2013, p.144). 

No capítulo intitulado “Cornélio Agripa. O climatério verbal”, o narrador 

conversa com o Mestre das Ciências Ocultas. Apesar de ter falecido com 

quarenta e nove anos, em 1535, o polêmico intelectual é descrito como “velho 

robusto e simpático”. Ao longo da leitura, deduzimos que a finalidade primeira 

desse diálogo é enaltecer a obra desse autor tão controvertido. Durante a 

conversa, a única voz que ganha relevância, após a descrição inicial do narrador, 

é a de Cornélio Agripa, que comenta seus dados biográficos e a relevância da 

sua obra no contexto da Inquisição.  

Conhecido por seus escritos sobre filosofia oculta, o médico alemão 

propôs conhecimentos alternativos à lógica aristotélica, buscando 

conhecimentos populares e naturais que remontam à época das antigas 

civilizações. Seu maior mérito, segundo Luís da Câmara Cascudo, é ter 

defendido, em uma sociedade controlada pela religião, a personalidade única do 

ser humano, sua inteligência e seu poder de agir: 

 

Tive a ousadia inconcebível de negar essas influências e 
determinações [intervenção celeste ou presença infernal], e pregar, em 
alto e bom som, que vivia em nós, no espírito do Homem, a força 
produtora dessas inexplicáveis maravilhas. Arrebatava o domínio aos 
Deuses, às Estrelas e aos Demônios, restituindo-o ao Homem! A minha 
tese, professor, arrepia alguns milhões de devotos. Imagine o efeito na 
primeira metade do século XVI! (CASCUDO, PFR, p.94) 

 

Depois dessa apresentação inicial, o objetivo da visita é revelado: 

defender a ideia de que os pensamentos, as vozes “milenares e 

contemporâneas”, não morrem, antes organizam-se numa espécie de atmosfera 
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superior, promovendo irradiações influenciadoras. Denominada Climatério 

verbal, essa nuvem, como a define Cascudo, resultaria do acúmulo dos esforços 

intelectuais empreendidos pela totalidade dos indivíduos pensantes ao longo dos 

séculos. Mentalidade coletiva, o amálgama de pensamentos seria mais rico e 

mais forte em locais de maior concentração de atividades de natureza intelectual. 

Inspirando-se na lei química de Lavoisier – segundo a qual, em termos 

de energia, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma – e valendo-se do 

discurso alquímico, Luís da Câmara Cascudo desenvolve, na voz de Cornélio 

Agripa, sua compreensão da cultura: 

 

Assim, professor, explico como certas ideias desenvolvem-se com 
espantosa vulgarização, conquistando solidariedade, apoio, devoção, 
efetividade. Não era uma sugestão unitária, mas uma soma de anseio, 
expresso outrora, parcial ou totalmente, agora vencendo pelo reforço 
do Climatério verbal, casa de força, capitalização da espécie. 
Nenhuma ideia nova, virgem, original, terá esse pudor de contágio. 
Faltará o antecedente, o elemento precursor e percutor. A Vida só pode 
nascer da Vida. Um Ser de outro. Não há geração espontânea, pelo 
menos no mundo mental. Nada começa. Tudo continua, aproveitando 
formas, estados, experiências anteriores. O Pensamento é flor de 
raízes obscuras e múltiplas. (CASCUDO, PFR, p. 98, grifo do autor)  

 

A percepção cascudiana da literatura e, numa abrangência maior, da 

cultura, é eminentemente dialógica. Portanto, prevalece a ideia de que um livro 

remete sempre a outro já publicado, assim como um traço cultural de uma 

civilização antiga pode ser percebido na atualidade por um leitor erudito capaz 

de reconhecer, e eventualmente explorar, o referencial sugerido. É nesse 

contexto que o pesquisador nega a existência da Morte e reluta em admitir o 

Novo. Soma-se aos seus interesses de velho intelectual ilustrado a sua busca, 

constantemente apontada pelos estudiosos da sua obra, do universal no 

particular, do passado no presente, do erudito no popular. A escrita do Prelúdio 

e fuga do real condensa de modo exemplar esses elementos cascudianos 

anunciados em centenas de outros textos. Escritos que se comunicam entre si, 

que reescrevem uns aos outros, e, juntos, constroem a maneira única com a qual 

o seu autor se posiciona nos campos da Cultura, da Etnografia, da História e da 

Literatura. Historiador e memorialista, Cascudo ilustra e reitera o pensamento 

expresso por Jacques Le Goff: “o interesse no passado está em esclarecer o 

presente” (LE GOFF, 2013, p. 15). 
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Pangloss, em visita otimista, afirma que “culturas não morrem, professor, 

dissolvem-se, dando fermento, viabilidade às suas sucessoras. Existe é um 

processo seletivo nesse aproveitamento, às vezes insusceptível à nossa 

percepção” (CASCUDO, PFR, p.194). O otimismo de Cândido contagia os olhos 

descrentes, mas não de todo desencantados, do narrador, que observam o 

século XX. Se as culturas não morrem, e as civilizações tendem a se transformar 

por meio de um processo seletivo, suas conquistas e seus avanços viabilizam 

progressos futuros. Nesse momentâneo vislumbre panglossiano, percebemos a 

saída possível, encarada e assumida pelo velho Cascudo: a escrita. 

 

3.3 O ritornelo da escrita  

 

Holanda (2006), ao apresentar Gente viva, atenta para a recusa da 

sistematização como característica marcante do labor cascudiano. O escritor 

pernambucano nos lembra que Luís da Câmara Cascudo, em seu trabalho de 

mapeamento do imaginário social, valorizou a permanência de elementos 

comuns que unem as culturas. Recorda ainda que o trabalho do historiador foi 

definido pelo próprio Cascudo como conversa de vigia – expressão que remete 

à cultura popular, à oralidade e ao cuidado de Cascudo em fazer circular, de 

modo a preservá-los no esboço da memória, traços da cultura brasileira. 

 

Em Gente Viva, que Cascudo deu à Editora da Universidade Federal 
de Pernambuco, em 1970, sua preocupação já é impedir que morram 
os mortos: por isso, Cascudo traz à circulação, ao movimento da vida, 
muitos de seus companheiros de geração. Quer fazê-los falar, dar o 
testemunho de suas experiências, suas contribuições no delineamento 
de um tempo cultural, essa é a utopia de Cascudo. Essa utopia não 
cede, no entanto, à falácia do futuro: as vozes convocadas devem 
ajudar a melhor ver e avaliar o tempo presente.  (HOLANDA, 2006, 
p.88) 

 

Por meio da recordação, e da escrita que a torna comunicável, Cascudo 

atualiza as vozes do passado. O aforismo cascudiano que sustenta seus 

diálogos imaginários publicados em 1974 inicia o prefácio de Gente viva: “A 

Morte existe; os mortos não!” (CASCUDO, GV, p. 19). Desse modo, a 

convocação das vozes do passado para a compreensão do presente é 

explicitada nessa obra que se volta para o registro local de causos e para a 

recordação de companheiros admirados por Cascudo. Anos depois, esse 
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procedimento ganharia amplitude universalista e expressão poética no Prelúdio 

e fuga do real. 

A migração, de um livro para o outro, desse aforismo nos permite ainda 

caracterizá-lo como um ritornelo22 – um mote que se repete (ou se reitera) ao 

longo de parte da obra de Luís da Câmara Cascudo. Fio que agrega as obras da 

maturidade do escritor natalense, a frase é escrita, reescrita e retomada, por 

vezes sob a forma de variantes. É no intuito de superar a morte – ou, pelo menos, 

de esconjurar, por meio da escrita, o pavor causado por ela, – que Cascudo cria 

a sua narrativa, fazendo circular suas memórias e reafirmando o seu duplo papel 

de historiador e de etnógrafo. Nessa movimentação, seu narrador volta-se para 

o passado na tentativa de compreender os fatos do presente, qualificando-se 

como um “espectador do cotidiano”. 

A necessidade de recordar os amigos mortos é uma constante nos 

diários cascudianos. Seu pensamento tradicionalista que adere à continuidade e 

cultiva os valores da permanência, volta-se, nesse momento, para a recordação 

dos desaparecidos, atitude que se materializa, inclusive, na reiteração textual do 

mote condutor. Comentamos, no capítulo anterior, dois registros pertencentes 

ao diário publicado Na ronda do tempo, os quais sugerem um traço característico 

da escrita cascudiana: seu movimento espiralado.  

Na primeira anotação, datada de 23 de abril [de 1969], Cascudo lamenta 

o falecimento do poeta Otoniel Menezes, amigo seu de meio século, e sugere 

que a escrita de suas recordações deve ser lida como registro da perenidade do 

velho Tito de 1917: “A morte existe, os mortos não!”. Meses depois, o 

pensamento retorna em anotação do dia 21 de setembro, na qual o escritor 

anuncia ter iniciado a elaboração de Gente viva, seu “oratório”. Registrado no 

diário de 1969, o mote reaparece nos prefácios de Gente viva e Prelúdio e fuga 

do real. A recordação dos amigos mortos é, portanto, possivelmente, a 

motivação fundamental dessas obras que se voltam, ao mesmo tempo, para a 

preservação do passado e para a recepção do presente.  

                                                           
22 Termo próprio da linguagem musical, ritornello (em sua grafia original, italiana) significa, 

etimologicamente, “repetição de um trecho de uma composição musical; o sinal que a indica” 

(Houaiss, 2007). 



110 
 

Dessa maneira, observamos que a escrita em espiral de Cascudo tende 

a revisitar temas sugeridos pelo cotidiano. Esses temas são retomados e 

ampliados em momentos distintos com o intuito de compreender os elementos 

culturais em sua relação uns com os outros. Da morte dos amigos, Cascudo 

parte para o discernimento da morte dos seus autores prediletos. Em seguida, 

expandindo o significado do estado físico decorrente do ato de morrer, o autor 

sustenta a permanência das ideias e das culturas. 

Cascudo procura repetir seu pensamento até que ele se transforme em 

algo diferente, justificando, assim, uma analogia com os versos do poema Uma 

didática da invenção, transcritos no prefácio deste livro. A repetição (ou, antes, 

a reiteração) presente nas suas obras pode, portanto, ser vista como dom do 

estilo, tal qual sugeriu o poeta-passarinho em relação à sua poética. No decorrer 

da leitura dessas páginas da maturidade cascudiana, o leitor depara-se com a 

imagem do professor, que se repete por questões didáticas, e com o Cascudo 

avô, que reitera gostosamente motivos, termos e modos de dizer nas suas 

contações de histórias.  

As repetições de temas, citações, apontamentos e, até mesmo, 

estruturas, podem ser interpretadas como reflexos de uma peculiaridade do seu 

trabalho intelectual que, conforme ressaltou Holanda (2006), prioriza as 

descrições e um rigor que aprofunda as discussões sem se prender a um 

discurso acadêmico positivista e inflexível. Foi esse estilo que certamente 

despertou o seguinte comentário em um dos estudantes que o visitou: “O Senhor 

será professor mesmo depois de morto!” (CASCUDO, NRT, p. 136). 

Nesse arranjo essencialmente dialógico, os apontamentos integrantes 

dos diários cascudianos parecem tomar corpo nos debates do Prelúdio. Para 

além da defesa de que as ideias, os livros e os grandes homens não morrem, 

mas caem no esquecimento, se não forem resgatados pelo trabalho da memória, 

outros temas caros a Cascudo, oriundos  da sua própria experiência como velho, 

são recolhidos das suas anotações diárias: a contemporaneidade milenar; a 

recusa do progresso tecnicista; a cultura como companhia na velhice e a 

valorização do intelectual provinciano.  

No tocante ao pensamento da contemporaneidade dos milênios, suas 

ideias giram em torno da busca por semelhanças entre novidades da década de 

60 e os elementos das culturas antigas. Em anotações de Ontem: maginações 
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e notas de um professor de província, Cascudo registra pensamentos sobre essa 

temática, apresentados em páginas anteriores deste capítulo. Em uma delas, o 

escritor comenta a corrida espacial: “Quando zombar da Tradição, lembre-se 

que, voltando da Lua, os astronautas foram saudados e saudaram como se 

usava em Babilônia” (CASCUDO, OT, p.37). Contrariando a animação popular 

da época, Cascudo observa o evento com seu olhar peculiar. O pesquisador 

aproveita a louvação de um grande feito científico e do avanço tecnológico da 

época para defender a tradição, atentando para a continuidade do gesto humano 

ao longo dos séculos. 

  A anotação serviria, anos depois, para apresentar a metáfora do 

celacanto nas páginas que iniciam a terceira parte de Superstição no Brasil, 

datado de 1972: 

 

Pelo lado de dentro, o Homem não muda. As alucinantes funções do 
século XX, o Século Ofegante, não determinaram novos órgãos de 
adaptação funcional. Verão que a Astronáutica não alterará a fisiologia 
dos seus pilotos. [...] Gustavo Freytag dizia que a alma do Povo não se 
civilizava. Vamos dizer que muda de trajes e de instrumentos de 
trabalho. Ante as provocações naturais, reagem como reagiam os 
antepassados; com a mesma contração fisionômica, os mesmos 
gestos, as mesmas interjeições. O Homem voltando da Lua agradece 
e aplaude como faziam em Babilônia. É a lição biológica. O celacanto, 
um crossopterígio que nada no canal de Moçambique, vive há trinta mil 
séculos, imutavelmente fiel à ecologia devoniana (CASCUDO, SB, 
p.339-340).   

 

A convicção de que o ser humano não muda, assim como a metáfora do 

peixe celacanto, apresentado como fóssil vivo por Cascudo, são dados que 

confirmam o seu argumento da contemporaneidade no milênio, visível no 

prefácio do Prelúdio e no capítulo “Oanés. O mar é o avô do homem”. Apesar 

dos avanços tecnológicos e científicos do século XX, “o Século Ofegante”, o 

Homem é compreendido em sua essência, manifestada na religião, nos 

costumes e nos gestos, traços culturais amplamente estudados por Luís da 

Câmara Cascudo. A ideia de continuidade é priorizada por seu discurso marcado 

pela desconfiança em relação ao Novo. Em poucas palavras, “boa parte da 

nossa impressão de Novidades explica-se pela ignorância das coisas antigas” 

(CASCUDO, OT, p.124). 

A contemporaneidade no milênio também aparece em anotações mais 

desenvolvidas no mesmo diário:  
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A TEMPESTADE NOS DÁ A CONTEMPORANEIDADE MILENAR – 
Estarreceu os antepassados do Homem, como ainda aterroriza nos 
(sic) passageiros de aviões e transatlânticos. Determinaram Deuses, 
Cultos, Fidelidades. Sua voz poderosa povoa o arranha-céu de 
monstros telúricos e fantasmas do Espaço. O Medo recebe a devoção 
da Incredulidade pávida. Quando a Tempestade desce as mãos 
trovejantes e luminosas sobre as grandes cidades orgulhosas, há um 
frêmito imediato e o assustado regresso aos recursos obscuros do 
Pavor irreversível e da humilhação contrita. (CASCUDO, OT, p.181) 

 

Início de um apontamento desenvolvido em Ontem, esse trecho 

descritivo retrata uma cena de tempestade e, ao mesmo tempo, reflete sobre ela. 

A agitação brutal da natureza vibra nas memórias de Luís da Câmara Cascudo, 

que se recorda de uma viagem aérea, feita em 1963, de Mossuril a Moçambique. 

Conta Cascudo que o avião em que ele viajava foi sacudido por grande 

turbulência e, em suas palavras, sua angústia foi em tudo semelhante àquela 

vivida por Vasco da Gama no século XVI. Com essa passagem, o professor 

reitera que, apesar de o ser humano experimentar, ao longo dos séculos, 

experiências distintas, é idêntico, na essência, o seu sentimento.  

Em pleno século XX, o Homem é capaz de voar e de cruzar oceanos 

com facilidade, mas o avião e o transatlântico, símbolos da modernidade, não o 

protegem dos seus medos primários. Quando a força da natureza se manifesta 

sobre as cidades orgulhosas, a fraqueza humana é revelada em toda a sua 

extensão. No Prelúdio, passagens semelhantes retomam esse trecho descritivo. 

De certa forma, a lembrança da viagem de 1963 é rememorada no capítulo “Luís 

de Camões. O mouro indispensável” – no qual o Professor, em Moçambique, 

encontra o autor dos Lusíadas. A descrição da turbulência provocada pela 

tempestade estabelece semelhanças ainda com os trechos que iniciam os 

capítulos nos quais o narrador cascudiano conversa com Erasmo e Judas – 

intitulados respectivamente “Erasmo de Roterdã. A urtiga no caminho” e “Judas 

de Kerioth. A culpa feliz”.  

Na ficção, os trechos narram encontros sugestivos, ocorridos durante 

viagens aéreas turbulentas em território europeu. Em todas as passagens, a 

conclusão é a mesma: o ser humano, independentemente da sua experiência de 

vida e dos benefícios da modernidade de que é contemporâneo, pode ser 

definido por suas angústias primárias. Além disso, as grandes cidades, a 

despeito de todos os avanços da engenharia e da ciência, são frágeis diante das 



113 
 

forças da natureza. Confrontado ao pavor, vale ressaltar, o narrador cascudiano 

sente saudade da tradição, representada pelos carros de bois - “Elimino o pavor 

primário que me dera saudades dos sólidos carros de bois, gementes e 

vagarosos” (CASCUDO, PFR, p.251). 

A crítica ao progresso tecnicista, desenvolvida de modo enfático nas 

páginas do Prelúdio, aparece de maneira embrionária em anotações esparsas 

ao longo dos diários cascudianos. Dentre elas, destaca-se a exclamação 

esparsa, certamente contemporânea de um momento de descrença na 

sociedade na qual vivia – “Técnica! Quantos crimes cometidos em teu nome!” (p. 

34). A descrença em relação ao cotidiano observado também transparece em 

anotação que registra uma reflexão sobre o aumento do uso de drogas pelos 

jovens: 

 

ESSA PAISAGEM TÓXICA, ambientada sem satisfazer à 
adolescência, já provocou biblioteca e universal legislação repressora. 
O desespero ávido pelo “paraíso artificial” denuncia a evasão do 
cotidiano inexpressivo, vazio de excitação suficiente para o objetivo 
íntimo. (...) Norte-americanos e britânicos estão apavorados com o 
número dos jovens drogadeptos. Aumenta o volume do consumo e 
diminui a idade dos consumidores. (...) É preciso povoar esses terrenos 
conquistados na geografia da Imaginação. Nós, de antigamente, 
tínhamos espaços menores para hóspedes e residentes mentais. 
Agora, é indispensável alimentar o jovem gigante que o Progresso 
fecundou nas cabeças adolescentes, ou substituí-lo... (CASCUDO, OT, 
p. 117-118) 

 

  A partir desse registro, podemos imaginar Luís da Câmara Cascudo, 

pesquisador tradicionalista e septuagenário, deparando-se com o contexto de 

“libertação da mente”, em função do qual deve ser compreendido o Movimento 

Hippie que influenciou a juventude dos anos 60 e 70 do século passado. Na sua 

leitura, o professor natalense associa o uso crescente de drogas ao avanço 

desenfreado do progresso que entristece e angustia o ser humano. O vazio 

existencial causado por uma sociedade cada vez mais fria, materialista e 

tecnocrata limitou a imaginação e a condicionou ao uso de psicotrópicos. 

Curiosamente, Cascudo alude ao livro de Baudelaire, Os paraísos artificiais, no 

qual o poeta francês discorre sobre os efeitos do haxixe, do ópio e do vinho no 

processo criativo. A alusão a essa obra datada de 1860 introduz uma anotação 

que, ao comentar o uso que é feito das drogas um século depois, ressalta a 

sobriedade da juventude de tempos passados, o que nos leva a pensar que 
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Cascudo preocupava-se talvez com a possível chegada dessa realidade 

avassaladora ao pacato contexto provinciano... Tal hipótese explicaria a 

intrusão, no texto, da voz autoral – “nós, de antigamente”. 

Diante de uma sociedade compreendida como desumana e 

negativamente progressista, Luís da Câmara Cascudo volta-se para sua vida 

interior. Surdo, de olhos cansados e corpo envelhecido, o célebre bibliófilo de 

Natal povoa seus momentos de solidão com o convívio literário. A partir do seu 

itinerário de leitura, Cascudo cultiva uma companhia para os dias avançados: 

“Se tua vida interior não constituir uma companhia na velhice, foi inútil a Cultura 

conquistada” (CASCUDO, OT, p. 111). 

Conforme anunciado no prefácio de Na ronda do tempo, o Professor 

coloca-se como um espectador do cotidiano, e não mais como protagonista ou 

participante dele. Sua participação, afirma, ocorre nos limites da poltrona. Da sua 

biblioteca, portanto, observa os acontecimentos sem se envolver neles 

diretamente. Em anotação datada de 17 de abril, Cascudo registra: “Hoje, não 

sei a razão, estou vivendo com amigos mortos. Li seus livros, que são para todos, 

e lembro-lhes a voz, a presença, as fisionomias, vestígios que a memória 

guardou para mim” (CASCUDO, NRT, p.106). A partir da leitura e do processo 

de rememoração, suas horas vagas, cada vez mais longas na velhice, podem 

ser ocupadas. Pratica então, defensivamente, a escrita do seu diário e, 

posteriormente, a elaboração das conversas imaginárias destinadas a povoar 

sua solidão.  

Em sua velhice, Cascudo volta-se constantemente para a tradição, 

procurando nela o apoio de que necessita. Seja nas conversas cotidianas, 

mencionadas nos registros íntimos, seja no diálogo literário, o autor alimenta-se 

dos vestígios guardados pela memória – o que nos permite considerar o caráter 

perene do seu interesse pela tradição. Seus amigos estão mortos, mas suas 

fisionomias, seus modos e pensamentos característicos são presentificados 

como elementos residuais. Refugiando-se no mundo da memória, Cascudo não 

compreende a tradição como elemento inerte e historicizado. Longe disso, o 

passado atua em seus escritos como elemento vivo e modelador do presente, 

configurando uma tradição seletiva (WILLIAMS,1979, p.118).  

De acordo com Bobbio (2005, p.93), o mundo dos velhos é, apesar das 

variações existentes, o mundo da memória. Vivendo de suas lembranças, o 
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velho foca-se na dimensão do passado e na construção de significados para sua 

vida, numa busca de compreensão e de reencontro com sua identidade. Nos 

escritos cascudianos, é visível o esforço de seu autor para conservar sua 

memória e permanecer, até mesmo para sua posteridade, como o professor que 

sempre tem algo a dizer. No entanto, a memória é seletiva, e o passado é 

revisitado voluntariamente. Sendo assim, não podemos confiar 

incondicionalmente nos registros cascudianos como se eles constituissem a 

memória em sua totalidade. Além dos esquecimentos, deve-se considerar ainda 

a seleção do “passado significativo”   

Apresentando as páginas de Ontem, Góes (2006, p.229) ressalta a 

pluralidade das temáticas discutidas por Cascudo e observa a seleção realizada 

por Cascudo, “apesar de se tratar de um texto de memórias”. No entanto, a 

seleção dos temas e a “edição” das memórias, características marcantes do 

gênero diário, não passou despercebida ao próprio autor, que anotou:  

   
Há pensamentos “profissionais” e pensamentos “amadores”, rondando 
os bastidores do subconsciente, empurrando os concorrentes, na ânsia 
da apresentação no palco da memória. Também existem essas 
categorias para os “assuntos” no plano da motivação cotidiana. Estou 
sendo mestre de cena, policiando, selecionando as “entradas” desses 
personagens, indispensáveis no teatro íntimo da elaboração 
intelectual. (CASCUDO, NRT, p. 174) 

 

A nota metalinguística, redigida em 30 de novembro de 1969, é bastante 

curiosa, pois explicita o processo a que podemos chamar a edição da memória 

– equivalente à montagem de um filme, em que se descartam sequências e 

planos julgados desnecessários ou inconvenientes. Nela, Cascudo coloca-se no 

papel de selecionador dos “assuntos” e percebe-se como “mestre de cena” que 

elege os pensamentos dignos de virarem anotações. No desenvolvimento da 

anotação, em parágrafo posterior, observa que o “problema da angústia” deve-

se geralmente à intromissão da “multidão”, do “coletivo”, na “percepção mental”. 

O escritor, atento, deve estar consciente desse perigo e selecionar apenas os 

assuntos, as ideias e os fatos que lhe digam respeito. 

De modo contraditório, Cascudo esforça-se para compreender o 

cotidiano, ainda que tenha demonstrado anteriormente estar consciente da 

inexistência de uma memória que seja puramente individual, de um pensamento 

“adâmico”, originário ou primitivo. Entretanto, contradição revela, antes, a 
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natureza dialética da sua escrita – o diarista ora reconhece o caráter dialógico 

que relaciona pensamentos, livros e traços culturais, ora almeja uma escrita 

justificada pela inspiração pessoal que opera em nome de um estilo próprio. A 

dúvida, quando expressa, é válida e engradece sua escrita. O importante, 

parafraseando o próprio Cascudo, é não deixar o espírito adormecer. 

Mestre de cena em seus diários e na escolha dos interlocutores para o 

Prelúdio e fuga do real, Luís da Câmara Cascudo elege os temas em função de 

critérios ditados pela própria natureza do seu repertório. Ocupado consigo 

mesmo, voltado intensamente para a busca de si, o escritor não exclui, porém, 

a troca de experiências com o mundo exterior e, empenhado nesse propósito, 

apela constantemente para o Outro, vivenciando a tensão existente entre 

interioridade x exterioridade. Em uma das primeiras anotações lançadas em seu 

diário de 1969, ao comentar as Afinidades eletivas, de Goethe, confessa: “Estou 

na idade da comparação instintiva e do Saber vivido, mesmo que nas 

experiências alheias” (CASCUDO, NRT, p.43). Tal registro deixa evidente a 

contínua construção da identidade do memorialista a partir da rememoração dos 

anos que viveu, dentro e fora dos mundos a que a arte e os livros lhe deram 

acesso.  

Sobre as leituras realizadas nos anos de velhice, Cascudo confidencia: 

 

20 de fevereiro 
Surpreende-me essa tendência de reler antiguidades e adiar a 
novidade recebida. Não há dia sem uma visita aos velhos livros. 
Parece-me gente de relações familiares. Ainda leio autor moderno com 
certa cerimônia inconsciente. 
Quando Alfred de Vigny foi pedir o voto de Royer Collard para a 
Academia Francesa, o octogenário avisou-o ignorar seus versos. E 
concluiu resmungando: – A mon âge, Monsieur, on ne lit plus, on relit. 
Sem que deseje imitá-lo, estou em marca de entender Royal Collard. 
As leituras recentes desarrumaram a disposição tradicional nas ideias 
habituais. (CASCUDO, NRT, p. 78-79) 

 

MEU TEMPO SOU EU! 
(...) Não sei vestir-me de outra maneira!, respondeu aos perguntadores 
resfolegantes. Também não sei conversar com alguns autores sem 
antiga convivência mental. Percebem todos a ausência de nomes 
contemporâneos, lidos e admirados, mas sem intimidade justificadora 
da confidência. Je suis trop du temps passé, como dizia um 
personagem de Henry Bataille. E um tanto, convenhamos, lembro 
Royer-Collard – A mon âge, monsieur, on ne lit plus, on relit! 
(CASCUDO, OT, p.156) 
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Leitor voraz e afeito à tradição, Cascudo não esconde sua preferência 

pelas obras canônicas. À recusa do Novo, já discutida nestas páginas, soma-se 

o adiamento das novas leituras. Nos anos 20, o jovem Cascudo ficou conhecido 

por seu ativismo em matéria de cultura, graças à sua divulgação de ideias novas 

na província, alimentada pela troca de correspondências em nível nacional e 

internacional, e por leituras e discussões que estavam na ordem do dia em 

cidades mais desenvolvidas do que a pequena capital norte-rio-grandense 

daquela época. Mais tarde, na velhice, a releitura ganha destaque, e as leituras 

recentes, passíveis de desarrumar as “ideias habituais”, são evitadas com 

desconfiança.  

Esses dois trechos ilustram o processo de escrita cascudiano. No 

primeiro deles, registrado no dia 20 de fevereiro de 1969, Cascudo expressa o 

seu apego aos livros clássicos, preferidos às obras recém-lançadas. Além disso, 

mostra-se fiel ao processo de releitura, que traz de volta, ainda que de modo 

fragmentário e lacunar, as circunstâncias em que se deu a primeira leitura. Para 

o autor, tomando o exemplo do filósofo político francês Royer-Collard, o velho 

deve voltar-se para a confirmação, e a consequente divulgação, dos 

conhecimentos adquiridos ao longo dos anos.  

No segundo trecho, a ideia é retomada a partir da mesma citação. No 

entanto, percebemos que a reescrita da passagem segue ali o modelo das 

demais anotações presentes nas páginas de Ontem. A datação dá lugar a um 

título, e a ideia é introduzida por uma rememoração: Cascudo evoca a figura do 

proprietário do Grande Hotel Universo que, vestindo-se à moda europeia, sem 

nenhuma consideração pelo clima de Luanda, repetia: “Não sei vestir-me de 

outra maneira!”.  

Observamos ainda, na leitura dos diários de Cascudo, seu hábito de 

compor o texto a partir de uma miscelânea de citações. Fiel a esse padrão 

discursivo, ele utiliza três frases, repetidas constantamente em seus escritos da 

maturidade, para ressaltar que seu tempo pessoal não corresponde ao tempo da 

sua contemporaneidade. Com dificuldades para acompanhar os movimentos 

próprios do tempo histórico, e até mesmo incapaz de se interessar por eles, 

Cascudo veste-se de ideias e costumes do passado. Para ele, a disposição 

tradicional das suas ideias, com a qual está familiarizado, não deve ser 

perturbada pela frequentação dos autores modernos. Portanto, podemos afirmar 
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que a cultura que o autor adota como companheira de sua velhice é a cultura 

eurocêntrica, canônica e tradicionalista – repertório que pode ser identificado nos 

capítulos do seu Prelúdio e fuga do real.  

Por fim, um último tema destaca-se nas anotações dos diários 

cascudianos, expresso no diálogo que eles estabelecem, em seu conjunto, com 

sua obra de 1974: a valorização do intelectual provinciano. Esse tema é referido 

nas primeiras páginas de Ontem, em uma breve nota sem título – “As conclusões 

dos mestres estrangeiros são conclusões, e não dogmas” (CASCUDO, OT, p. 

37). Justamente no seu livro de memórias cujo subtítulo é maginações e notas 

de um professor de província, Luís da Câmara Cascudo protesta em relação ao 

descaso com que a pesquisa e o pesquisador são recebidos nas terras 

canarinhas, especialmente nas cidades consideradas provincianas. Com essa 

breve sentença, o autor lembra, a ele mesmo e ao leitor, que as ideias dos 

intelectuais estrangeiros não são verdades indiscutíveis. Os resultados a que 

eles chegaram, assim como as conclusões dos estudiosos locais, são, além de 

provisórios, oriundos de pesquisas situadas no tempo e no espaço e devem, 

portanto, ser questionados. Tal pensamento, que se mantém válido nos dias de 

hoje, e certamente jamais perderá sua validade, desmascara a nossa tendência 

de exaltar a teoria que importamos da metrópole, numa atitude típica da 

colonização cultural a que somos continuamente submetidos.  

A mesma reflexão reaparece em anotações seguintes. Em nota 

intitulada “BASTA O NOME!”, Cascudo comenta um episódio de que ele foi 

testemunha em viagem de trabalho ao Rio de Janeiro: tratava-se de uma reunião 

do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Conta Cascudo que no 

grupo de professores de História, Geografia e Estatística, espalhou-se a notícia 

de que viajava com eles um “Sábio Naturalista”, de origem desconhecida. A 

anotação recorre à ironia para descrever a figura misteriosa daquele indivíduo 

que, mantendo-se calado e afastado dos outros viajantes durante a longa viagem 

marítima, passou a ser visto, e respeitosamente tratado, como “portador de uma 

Cultura tão superior e desmarcada quanto intransmissível e secreta”. 

(CASCUDO, OT, p.44) 

A crítica ao “Sábio” desmistifica a figura do intelectual que se utiliza de 

um oportuno silêncio para disfarçar sua inépcia mental ou sua falta de ideias e, 

assim, coloca-se habilmente fora do controle eventualmente exercido por seus 
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pares. Tal figura é beneficiada pelo costume, frequente no meio acadêmico, de 

enaltecer como profundo conhecedor da sua matéria (e de outras) o sujeito que 

se afirma como tal, ainda que seu conhecimento não seja demonstrado – nem, 

portanto, comprovado – publicamente. Dessa maneira, o misterioso Sábio, 

satirizado por Cascudo, atualiza o Homem que sabia javanês, de Lima Barreto. 

E mais uma vez, vê-se o “Renome criar a figura, independente da Comprovação” 

(CASCUDO, OT, p.43). 

Em outro registro, intitulado “SE ELE ESTIVESSE EM TERRA 

GRANDE...”, o professor provinciano argumenta sobre a importância da 

valorização do conhecimento local. Partindo certamente dos comentários que 

ouviu durante seus anos dedicados ao estudo da cultura brasileira e da história 

do seu estado, Cascudo afirma: 

 

Seja qual for a profissão em que o resultado exceda à mediania do 
esforço artesão, fixa-se a solução condenatória da permanência na 
Terra Pequena onde se trabalha. Não haverá no ambiente natal a 
compreensão, o estímulo, a retribuição merecida. Emigre para vencer! 
A Metrópole é fácil, farta, feliz! Seus trabalhadores, entretanto, sonham 
abandoná-la por uma cidade maior, radiosa, benéfica, premiadora, 
infalível. Se Vivesse nos Estados Unidos... Se Morasse em Paris... 
estaria saciado, milionário, universal como um vício. (CASCUDO, OT, 
p. 48) 

 

Considerando-se um provinciano incurável, Luís da Câmara Cascudo 

preferiu seguir a vida como professor do curso de Direito na capital norte-rio-

grandense mesmo depois que sua obra intelectual foi reconhecida nacional e 

internacionalmente. Por ocasião de muitas das visitas ilustres recebidas em 

casa, Cascudo certamente viu-se obrigado a recusar convites internacionais e a 

ouvir comentários semelhantes ao título do trecho citado: “se você estivesse em 

terra grande...”. Sendo assim, as anotações acerca desse tópico podem ser 

vistas como uma resposta firme à desvalorização do labor provinciano que está 

implícita em comentários dessa natureza.  

Nessa anotação, por exemplo, Cascudo refuta a ideia de que a cidade 

grande seja o lugar mais adequado à prática da pesquisa e denuncia a metrópole 

como o espaço onde a ciência torna-se verticalizada, dirigida e ajustada a 

interesses superiores, e sobretudo alheios, à própria pesquisa, transformando, 

assim, os pesquisadores em gênios escravizados e silenciados por sua 

submissão à lógica da concorrência. Grande defensor da relação entre pesquisa 
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e experiência pessoal, o professor natalense conclui sua reflexão defendendo as 

descobertas e os avanços realizados no âmbito da vida local: “Fica em tua 

colmeia, abelha menina! A Terra Grande foi feita pelos braços que ficaram...” 

(p.49). 

No Prelúdio e fuga do real, esse debate ganha corpo nas descrições 

sarcásticas das cenas e dos pesquisadores feitas pelo narrador. No capítulo 

“Menipo. Cinismo em pauta”, por exemplo, o narrador descreve de modo irônico 

uma sessão plenária da ONU e a vida na metrópole. No diálogo com Vestris, por 

sua vez, a crítica é ainda mais explícita e relembra o ridículo papel do intelectual 

soberbo. A bordo do S.S. Severn, o Professor observa um grupo de scholars, 

recriando, agora em narrativa ficcionalizada, o acontecimento registrado em 

Ontem: 

 

Um grupo de estudantes de Arqueologia e Antropologia, com três 
professores, vai ao Amazonas, subindo o Rio-Mar ao Peru, Equador, e 
pesquisas até Guatemala. Um grupo rival já está mexendo pelo 
México. Os mestres viajando pelo Severn estão em completo 
desacordo com as futuras conclusões dos outros três colegas, guias 
da patrulha universitária, dirigida aos Astecas e Maias. Industriais que 
compraram maquinários incríveis seguem acompanhando esses 
instrumentos modificadores da produção nacional. Jornalistas in fieri 
procurarão assunto sul-americano para livros desmoralizantes, 
ilustrados a propósito. Turistas melancólicos como exilados do Paraíso 
fotografam a si mesmos, momentaneamente sorridentes. Alguns 
destroços teatrais teimam em faire l’Amérique com inviolável 
credulidade na existência de auditórios, resignados e contribuintes. Há 
também uma Missão Apostólica a qual, pela linguagem e mostras de 
fora, não consegui identificar o Credo utilizável no exercício evangélico. 
É nosso augusto companheiro o sapiente Professor Dr. Irribus, 
sucessor de Mezzofanti e de Trombetti, assombro na Linguística 
Universal. Fala todos os idiomas da Terra e não se faz entender em 
nenhum. Vai ministrar um esperado curso de Poliglotia nas 
Universidades dos países subdesenvolvidos, pago em dólares, e com 
direito a falar mal dos Magníficos Reitores, lisonjeados pela 
preferência. (CASCUDO, PFR, p.39) 

  

No início do quarto capítulo, o narrador considera a tripulação que o 

acompanha no navio, espaço no qual situa o diálogo com o dançarino francês. 

Esse trecho dá exemplo, mais uma vez, do modo como Cascudo aproveita as 

anotações consignadas em seus diários para compor seus diálogos fictícios. Em 

sua viagem imaginária, o Professor percebe um clima hostil, próprio de um 

ambiente descrito como tecnologicamente desenvolvido e frequentado por 

sujeitos intelectualmente privilegiados.  
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Entretanto, esses grupos de pesquisadores são apresentados como 

rivais que competem mesquinhamente uns com os outros ao lado de industriais 

que seguem aficionados pelas máquinas, vistas como garantias de um futuro 

melhor. Jornalistas ainda em formação são caracterizados como profissionais 

maldosos, cuja escrita volta-se apenas para a difamação da vida e dos assuntos 

sul-americanos. Os turistas, por sua vez, são sujeitos melancólicos, banais, 

inexpressivos, que fingem alegria em um espaço que deveria ser realmente 

desfrutado. Todo o ambiente moderno, com seu aparato tecnológico, é, portanto, 

ridicularizado e exposto como um simulacro de vida feliz.  

O discurso cáustico do narrador cascudiano dirige-se ainda à 

internacionalização das universidades, pois apresenta a figura de um sábio 

professor que, apesar de ser considerado um “assombro na Linguística 

Universal” e conhecedor de inúmeros idiomas, não se faz entender em nenhum 

deles. O Professor Doutor representa a inteligência da metrópole, reverenciada 

como modelo pelas universidades dos países subdesenvolvidos que a importam. 

Em conformidade com o discurso registrado em Ontem, a fala do narrador 

condena o hábito das nossas universidades de superestimar o conhecimento 

dos profissionais estrangeiros em detrimento da pesquisa local.  

Na ficção do Prelúdio, Luís da Câmara Cascudo cria um espaço 

destinado à crítica do tema que certamente o incomodou durante seus anos de 

docência. O trecho em questão, sem correspondência no registro memorialista, 

sugere sarcasticamente que nossas universidades pagam altos honorários a 

professores estrangeiros para serem ridicularizadas em suas concorridas 

palestras. A crítica de Cascudo, situada na transição dos anos 60-70, suscitaria 

grande polêmica no contexto acadêmico atual, em que vemos a universidade 

pública privilegiando a alta titulação e os projetos voltados para a 

internacionalização num período histórico profundamente crítico que ameaça a 

sua própria existência como instituição pública.  

A opinião de Câmara Cascudo não pode, evidentemente, ser seguida à 

risca, sob pena de anacronismo, porém deve ser levada em consideração nas 

rodas de debates que discutem o futuro da universidade pública e a condição do 

pesquisador brasileiro.  
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Considerações finais 

 

Ao longo deste trabalho, pontuamos aspectos relevantes na escrita da 

maturidade de Luís da Câmara Cascudo. Privilegiamos, com esse propósito, a 

leitura dos seus diários íntimos publicados, a fim de descrever – e compreender 

– a trama dialógica estabelecida, no interior desse corpus, entre os diferentes 

livros que o constituem. Por um lado, os diários ali apresentados possuem 

especificidades que diferenciam cada um deles em relação aos demais; por 

outro, podem ser aproximados entre si pelo fato de discutirem temáticas 

semelhantes.  

O Pequeno manual do doente aprendiz organiza-se a partir da 

experiência de seu autor no espaço hospitalar, convertido por ele em espaço 

literário durante o período em que esteve internado no Hospital das Clínicas, na 

cidade de Natal. Concebido e praticado como escrita terapêutica, esse “manual” 

foi realizado em momentos distintos, correspondentes a dois períodos de 

internação: primeiramente, o que se iniciou em agosto de 1967 para o tratamento 

de uma erisipela e a realização de uma série de exames; em seguida, no mês 

de abril do ano seguinte, quando Cascudo se machucou durante um almoço no 

Hotel Reis Magos e precisou retornar ao hospital. Definido por seu autor como 

“diário de cura”, o Pequeno manual do doente aprendiz reúne descobertas e 

ensinamentos sobre a doença e a velhice. Em suas “instruções” (trata-se, afinal 

de contas, de um manual), Luís da Câmara Cascudo procura racionalizar sua 

experiência de convalescente, valendo-se da escrita para povoar a solidão dos 

dias vividos naquele hospital natalense, entre a Janela, a Poltrona e a Cama do 

apartamento 203. 

Na ronda do tempo, por sua vez, constitui o diário íntimo correspondente 

ao ano de 1969. Seguindo a estrutura prototípica desse gênero interpretado por 

Blanchot (2005), o livro é composto de registros datados, obedientes à 

linearidade e à regularidade do calendário, organizando-se, portanto, a partir da 

relação do diarista com o tempo. Sua escrita revela o cotidiano doméstico de 

Luís da Câmara Cascudo na sua casa da Avenida Junqueira Aires, onde recebe 

visitas, recorda amigos falecidos, reflete sobre sua condição de velho e 
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rememora o passado a fim de convertê-lo em parâmetro para seu tempo 

presente e traça novos projetos.  

Colocando-se como “espectador do cotidiano”, Cascudo segue a rotina 

típica de um septuagenário e sente, mais do que antes, a solidão dos dias 

comuns – apesar das visitas constantes de amigos, curiosos e pesquisadores, 

assim como da frequência com que recebe convites para realizar palestras em 

eventos. O registro constante desses dias outonais distrai o escritor da solidão 

ontológica e termina capturando imagens de uma sociedade em transformação 

e da cena literária natalense. Velho professor aposentado, o Mestre da Junqueira 

Aires, como costumava ser chamado, esforça-se para preservar seu projeto de 

escrita, reagindo, ao dar prosseguimento a ele, às dificuldades fisiológicas 

associadas ao envelhecimento. 

Último diário analisado neste livro, Ontem: maginações e notas de um 

professor de província é um caderno de apontamentos no qual Cascudo retoma 

temas relativos à sua experiência em sala de aula. Definindo suas anotações 

como “depoimento de um professor de província”, o pesquisador potiguar 

rememora seus tempos de vida docente com o propósito de refletir sobre a 

educação no século XX. Caracterizado por uma escrita mais fluida, Ontem colige 

anotações correspondentes a cinco anos da vida de seu autor. A produção 

dessas notas não se subordina, entretanto, à linearidade temporal, nem se 

orienta a partir de referenciais próprios do espaço da escrita. Diferentemente dos 

diários anteriores, esse caderno privilegia, para efeito de estruturação, as 

temáticas nele discutidas.   

Em observações registradas ao sabor dos dias, o professor ensaia seu 

olhar crítico, clarificando seu posicionamento diante das mudanças ocorridas na 

sociedade moderna. Apresentando-se, aqui e ali, como aquele que se coloca à 

margem dos acontecimentos, Cascudo, na verdade, reluta, por meio da escrita, 

em abandonar o cenário cultural da sua província e demonstra o caráter ativo (e 

altivo) da sua velhice. Em muitas das anotações presentes em Ontem, o autor 

volta ao passado na tentativa de confirmar sua identidade de professor querido 

e requisitado – atitude, como vimos, típica do sujeito senescente.  

Com estruturas diversas e anunciando objetivos distintos, os diários 

cascudianos têm como traços comuns as temáticas abordadas e o olhar 

ensaístico de seu escritor. Unidas pela intenção autobiográfica e pela 
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preocupação reiterada com o eu, para utilizar a expressão foucaultiana, essas 

páginas documentam a vida de Luís da Câmara Cascudo em seus anos de 

velhice. No entanto, não podemos esquecer, sem ingenuidade, que essa vida 

íntima chega ao leitor somente depois de editada e manipulada; não como mero 

documento, mas como produto de uma enunciação plástica, intencional e 

expressiva: 

 

Mas não arquivamos nossas vidas, não pomos nossas vidas em 
conserva de qualquer maneira; não guardamos todas as maçãs da 
nossa cesta pessoal; fazemos um acordo com a realidade, 
manipulamos a existência: omitimos, rasuramos, riscamos, 
sublinhamos, damos destaque a certas passagens. Num diário íntimo, 
registramos apenas alguns acontecimentos, omitimos outros; às 
vezes, quando relemos nosso diário, acrescentamos coisas ou 
corrigimos aquela primeira versão. (...) Arquivar a própria vida é se pôr 
no espelho, é contrapor à imagem social a imagem íntima de si próprio, 
e nesse sentido o arquivamento do eu é uma prática de construção de 
si mesmo e de resistência. ARTIÈRES, 1998, p.11) 

 

Dessa forma, compreendemos os diários cascudianos analisados 

anteriormente como práticas de resistência e de construção de si 

contemporâneas de uma época em que fragilidades diversas ameaçam a 

integridade física e moral do próprio diarista. Septuagenário, afastado do 

convívio propiciado por seu trabalho em sala de aula, Luís da Câmara Cascudo 

defende-se do ostracismo e dos problemas sociais e biológicos decorrentes da 

idade avançada, arquivando, por meio da escrita, os acontecimentos adequados 

à construção da sua imagem de professor ativo e pesquisador constantemente 

solicitado. Parafraseando Ramon y Cajal (1960)23, Cascudo apresenta o século 

XX tal como ele o vê aos setenta anos, discorre sobre sua experiência da velhice 

e questiona com afinco o mundo que ele observa. Espécie de laboratório, seus 

diários se inserem num projeto de escrita em espiral que confirma o interesse e 

a paixão de seu autor pelo universo dos livros, concebidos como “companhia na 

velhice”. 

                                                           
23 Cascudo leu El mundo visto a los ochenta años, obra desse médico espanhol, de que existe 
um exemplar no acervo do Insttituto Ludovicus, em Natal. Com sua intensa produção diarística, 
nosso autor segue os conselhos do Nobel em medicina e esquiva-se das traiciones de la 
memoria senil: “El anciano podrá, si duplica o triplica su trabajo, alcanzar, en un tema estudiado 
con cariño, un rendimiento casi tan bueno como el conseguido por el hombre joven o maduro. 
Todo es cuestión de tiempo, interés y pasión” (p.47) 
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Em nosso estudo, atentamos ainda para o diálogo que se trava entre 

essa escrita diarística e o Prelúdio e fuga do real, publicado em 1974. Composto 

por diálogos fictícios e literários, essa obra retoma, como vimos, algumas 

temáticas expostas e discutidas nos diários, apresentando mesmo, em alguns 

momentos, a repetição ipsis litteris de trechos anteriores. Ao longo das trinta e 

cinco conversas que dão forma ao livro, Cascudo reafirma o convívio cultural de 

que dão exemplo os registros cotidianos presentes em sua produção diarística. 

Ao que parece, o cerne dessa obra híbrida estava sendo construído aos poucos, 

ao mesmo tempo em que Cascudo registrava seus pensamentos, na solidão da 

biblioteca, entre suas reflexões de homem entrado na velhice e as visitas 

recebidas ao longo dos dias.  

Coletânea de citações da preferência de seu autor, o Prelúdio recupera 

o projeto de escrita formulado despretensiosamente num breve e isolado registro 

presente em Ontem: “– Sugestão para um livro inútil e lógico: Memórias de um 

Leitor!” (CASCUDO, OT, p.97, grifo do autor). Com base na concepção dialógica 

da linguagem, podemos entender os diários cascudianos como enunciados 

grávidos de atitude responsiva, isto é, a produção deles é pressuposto da escrita 

ficcionalizada que surgiria anos depois. Em outras palavras, o Prelúdio e fuga do 

real responde a essa escrita diarística como um enunciado que foi gerado em 

meio a uma cadeia comunicativa (cf. BAKHTIN, 2003, p.273). As conversas 

imaginadas no Prelúdio harmonizam-se, portanto, com o diálogo íntimo que 

Cascudo estabelece consigo mesmo, considerado, naquele momento, como um 

outro na produção de seus diários, assim como dialogam com a tradição literária 

e poética ocidental. 

As quatro obras estudadas neste livro respondem umas às outras como 

vozes cascudianas que se comunicam numa extensa e profunda relação 

dialógica. Partindo da visão bakhtiniana do texto literário, encaramos nosso 

corpus de estudo como uma construção dialógica – observamos atentamente a 

sua produção e o modo como ele é construído em função do discurso que o 

antecede, levando seu autor a se posicionar em relação ao já-dito e solicitando 

dele respostas para o ainda não-dito; elaborando seu discurso do ponto de vista 

da alteridade e inserindo o outro no seu próprio discurso (cf. MEDEIROS, 2016). 

O Prelúdio e fuga do real participa do projeto de construção da narrativa 

pessoal cascudiana. Na malha textual do livro, Cascudo revisita seus autores 
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prediletos, compondo uma tradição seletiva na qual procura inserção, utilizando-

se para tanto da figura de um Professor cosmopolita reconhecido como 

interlocutor por autores e personagens clássicos que o procuram em sua própria 

casa para conversar com ele de igual para igual. A companhia literária adquirida 

ao longo de décadas de leitura povoa seus momentos de solidão na velhice e 

lhe fornece os elementos com os quais ele pode avaliar criticamente o século 

XX.   

No arranjo dialógico traçado, o pesquisador natalense volta a tratar de 

temas presentes nos seus diários, sugeridos pelo cotidiano, a fim de estruturar 

sua grande narrativa e inscrever-se numa produção em espiral que se amplia a 

cada nova repetição. Sendo assim, suas conversas imaginadas giram outra vez 

em torno dos temas da contemporaneidade milenar, da recusa do progresso 

tecnicista, do diálogo cultural como continuidade e permanência, e da 

valorização do intelectual provinciano. 

 Segundo Lejeune (2008, p.265), manter a escrita de um diário 

significaria “enclausurar-se em si mesmo, seria um sinal de desinteresse pelo 

mundo e de esterilidade”. Entretanto, ao longo da análise a que submetemos os 

diários de Luís da Câmara Cascudo, percebemos que ele rompe com essa 

compreensão limitadora da escrita diarística, uma vez que parte de sua 

experiência pessoal e de seu repertório cultural para sistematizar, na sua 

complexidade, uma percepção do mundo. Portanto, sua investigação íntima não 

se encerra nos limites do seu próprio eu, nem se contenta com a mera 

construção de uma imagem de si. Ao contrário, essa viagem em torno de si 

mesmo dá margem a um percurso pelo século XX, examinado a partir do olhar 

crítico do viajante. Seus registros diarísticos, ao invés de enclausurá-lo em si 

mesmo, possibilitaram a produção efetiva do Prelúdio e fuga do real, livro cuja 

escrita ensaística contém, sem prejuízo da ficção que o reveste, o pensamento 

cascudiano relativo à experiência do indivíduo na vida moderna. 

Partindo do estudo das representações cascudianas da velhice, 

consideramos que a busca do passado e a recusa do novo por Luís da Câmara 

Cascudo permitem caracterizá-lo como sujeito velho e antimoderno. Esses 

termos, tomados habitualmente como depreciativos, são ressignificados no 

universo literário. Reconhecido como velho, Cascudo transforma-se em narrador 

experiente. Longe de ser degradante, sua velhice ativa o coloca em situação de 
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destaque como porta-voz das tradições. Sua erudição e seu conhecimento da 

cultura popular, adquiridos ao longo de uma vida inteira, resgatam significados 

importantes para costumes esquecidos num mundo esvaziado de sentido. 

Assumidamente antimoderno, Cascudo afronta a modernidade e questiona seu 

discurso, ainda que esteja envolvido ativamente em seu processo, traçando 

continuidades possíveis entre o dito e o não-dito, o passado e o presente, a 

tradição e a modernidade. 

Em termos de estrutura, o Prelúdio e fuga do real apresenta-se como 

uma obra que explora elementos modernos – especialmente, a escrita ensaística 

dos seus diálogos; a configuração espacial fluida e modernizante (hotéis 

luxuosos, aviões e aeroportos amplos); a postura cosmopolita de um Professor 

que circula com desenvoltura entre capitais internacionais e participa de debates 

em congressos respeitados. Em termos de conteúdo, seu autor volta-se para a 

tradição com o intuito de questionar a modernização excessiva e reificante do 

mundo. Portanto, a característica cascudiana de buscar os mitos e as vozes do 

passado em meados do século XX também reflete uma atitude moderna. Longe 

de constituir um traço pura e univocamente tradicionalista, tal posicionamento 

aproxima-se do moderno que avança a contragosto (cf. COMPAGNON, 2011), 

que viaja de avião lembrando-se do trem, ou até mesmo, do carro de boi. 

Atentamos para o fato de que o pensamento cascudiano, elaborado, no 

Prelúdio, em conversas imaginárias sobre aspectos do século XX, insere-se no 

âmbito da crise do progresso e se estrutura a partir da dialética do 

esclarecimento. Em relação ao progresso, Le Goff (2013, p.245-253) comenta a 

existência, por volta dos anos de 1920, de uma ideologia do progresso, definido 

como “ídolo do século” por sintetizar o passado, profetizar o futuro e promover, 

no presente, a ideia de uma civilização ocidental.  

No entanto, a Primeira Guerra Mundial abalou a crença no progresso, 

uma vez que desvinculou os avanços industriais do sentimento de uma felicidade 

que seria gozada pela sociedade. Em 1929, a crise mundial do capitalismo afeta 

seriamente o progresso econômico, social e político. Nas décadas seguintes, as 

outras formas de progresso foram sendo desmascaradas, enquanto as nações 

iam percebendo que um projeto de modernização não sustenta, por si só, o 

crescimento social, nem promove a igualdade social entre os países do ocidente. 
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De acordo com os trechos organizados no Anexo 2 desta pesquisa, Luís 

da Câmara Cascudo, esclarecido por suas leituras e atento ao contexto social 

de sua época, percebe as falhas e as disparidades decorrentes dos avanços 

tecnicistas, mascaradores das desigualdades criadas por eles, que 

potencializam, dessa maneira, a angústia do ser humano, conforme se vê na 

citação retirada do diálogo intitulado “Aristófanes. Viva o seu personagem!”, e 

deformam a paisagem natural, como sugere o trecho retirado do nono diálogo 

da obra, “Oannés. O Mar é o avô do Homem”. 

Pesquisador experiente e leitor erudito, Luís da Câmara Cascudo 

lamenta os rumos tomados pela humanidade ao longo dos séculos, assim como 

os eventos catastróficos que assinalam a sua história. Com sua formação 

humanista, denuncia o avanço tecnicista e a lógica progressista que funcionam 

como molas propulsoras no processo de afastamento do ser humano para longe 

da natureza. Como vimos no capítulo terceiro, sua desconfiança em relação às 

novidades justifica-se pela necessidade de resistir diante das barbáries 

perpetradas em nome do progresso material. 

Segundo a dialética do esclarecimento, o pensamento instrumentalizado 

adota os procedimentos matemáticos, promovendo, dessa maneira, o 

desencantamento do mundo, a dissolução dos mitos e a substituição da 

imaginação pelo saber (ADORNO, 1985, p.19). O sujeito, vivenciando o 

processo técnico, coisifica-se sob a ação de uma aparelhagem econômica que 

se expande de modo a englobar todos os setores da vida reificada. Ao buscar 

esclarecimento, o ser humano afasta-se de seu “estado verdadeiramente 

humano”.  

Esse cenário de vida desencantada é insistentemente observado por 

Cascudo. Diante de uma modernidade reificante que privilegia o lucro, a 

desigualdade e o avanço esmagador das invidualidades, o escritor reivindica o 

direito ao devaneio, à subjetividade e à troca de experiências. Ao voltar-se para 

si, em suas reflexões diarísticas e nas conversas com os habitantes da 

biblioteca, o escritor cascudiano não se mantém confinado em elucubrações 

egoicas, mas pensa a sua experiência da velhice e da docência inserindo-a no 

amplo contexto da vida social, enfatiza sua insatisfação com os rumos tomados 

pela civilização, e sugere, com sua própria atitude, a preeminência da relação 

entre literatura e experiência histórica. Para Luís da Câmara Cascudo, dar 
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continuidade às vozes do passado não significa romper com o presente, mas 

problematizar os avanços culturais, sociais e técnicos próprios do contexto em 

que ocorrem esses avanços. Sendo assim, os diálogos cascudianos não 

apresentam defesas historicistas e passadistas, mas constroem um pensamento 

dialético e atualmente válido. 

Segundo Diógenes da Cunha Lima, na apresentação que escreveu do 

Prelúdio e fuga do real para a orelha da primeira edição da obra, Luís da Câmara 

Cascudo pretendia deixar seus diálogos literários guardados na gaveta:  

 
Foi um trabalhão conseguir do mestre Cascudo a autorização para 
publicar este prelúdio e fuga do real. Não publicaria em Natal, era fora 
de sua obra, já havia recusado. Enfim, tudo desculpas de pai ciumento, 
que esconde o menino-prodígio da curiosidade bisbilhoteira. Os 
originais permaneceriam, em encadernação verde, na estante. Ao lado 
de mais de cem títulos do autor, editados. Antropologia, etnografia, 
folclore, sociologia, história, verdades. (LIMA, 1974, [orelha do livro]). 

 

Não fosse a sua publicação naquele momento, talvez não tivesse 

chegado até nós esse livro que reúne em suas páginas condensações do 

pensamento cascudiano e reflexos da sua metodologia de trabalho. 

Ressaltamos ainda a importância da obra no entendimento do caráter universal 

da pesquisa de Luís da Câmara Cascudo – escritor que se dizia provinciano, 

mas alcançou, na província, uma alta compreensão do ser humano e de sua 

relação com a natureza, firmando um posicionamento dialético entre o local e o 

cosmopolita.  

Ao longo dos capítulos desta tese, investigamos as relações dialógicas 

existentes entre os diários íntimos de Luís da Câmara Cascudo – Pequeno 

manual do doente aprendiz, Na ronda do tempo, Ontem: maginações e notas de 

um professor de província – e os diálogos imaginários do Prelúdio e fuga do real. 

A partir da nossa leitura, ressaltamos a importância dessas obras para a 

compreensão do pensamento cascudiano e confirmamos nossa hipótese inicial 

de que o Prelúdio e fuga do real seria a grande narrativa de ficção a que Cascudo 

se dedicou nos seus anos de velhice. Finalmente, lembramos o fato de que esta 

pesquisa é a continuação do nosso estudo anterior, apresentado como 
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dissertação de mestrado. Por esse motivo, alguns tópicos24 mencionados não 

foram desenvolvidos nestas páginas a fim de evitar análises repetitivas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
24 Na pesquisa anterior, desenvolvemos as análises a partir da tensão tradição x modernidade, 
assim como investigamos a escrita ensaística do Prelúdio. 
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Anexo 1   
 

Descrições dos velhos que dialogam no Prelúdio e fuga do real 

 

Trechos Capítulos 

“Por duas vezes coincido voltar do restaurant seguindo 
um velho robusto, cabeça modelada em mármore claro, 
coroa de cabelos de prata, olhos negros perscrutadores, 
lento majestoso, alheado, vestido de escuro, folgado e 
cômodo, com um Doctor of Divinity. Folheia, indiferente 
e maquinal, as publicações do Living-Room. Fuma em 
cachimbo de barro branco, com saboreado vagar, olhando 
longe, através do parque, molhado de chuva ou dourado 
de Sol. Disse-me o concierge tratar-se de Professor 
aposentado de Universidade americana. Teologia, 
Literatura, Filosofia? A cabeça, devo tê-la visto no Louvre 
ou Vaticano. Face barbada, bigode espesso, grave, com a 
impassibilidade natural da intensa vida interior, sem 
esforço de contenção ou disfarce. Ocupar-se-á muito mais 
com os próprios pensamentos que olhando a 
movimentação exterior da gente vã. No meio daqueles 
títeres puxados pelos cordéis da Ambição e da Lisonja, o 
velho Professor destaca-se como um jequitibá em planície 
de jurubebas.” [Epicuro] (CASCUDO, PFR, p.28-29) 

 

“3  Epicuro. 
Do prazer sem os 

sentidos” 
 

“Assistente infalível é um velho alto, magro, escanhoado, 
ainda ágil na esbelta ancianidade comprovada pela breve 
cabeleira, rugas firmes, andar cauto e lerdo. Mas o olhar 
faroleia, deliciado e juvenil. Nas três ou quatro vezes que 
passei pelo salão, gesticulante e fremente, lá o deixei 
sentado, atento, entretido com a alegria alheia.” [Vestris] 
(CASCUDO, PFR, p.41) 

 

“4 Vestris. Dança 
inevitável” 

“Para mim, the Day’s Man é um velhote ruivo, sólido, 
centrífugo, um tanto derramado mas pomposo, 
parecendo precedido por uma banda de clarins e 
acompanhado pelos camareiros de Capa e Espada. Bebe 
cognac e não whisky. Depois do jantar recusou o isqueiro 
do groom, pedindo-me fósforos quando acendi o charuto. 
Fumou em silêncio mas veio sentar-se próximo, acolhedor 
e solene. Em vez da voz comandando salvas de artilharia, 
falou em meio-tom, pausado e senhorial.” [Barão de 
Münchhausen] (CASCUDO, PFR, p.51) 

“5  Barão de 
Münchhausen. 

Sem mentira não 
se vive” 
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“Um velho robusto, simpático, cabelos grisalhos e longos, 
olhos claros, lábio limpo, com permanente sorriso entre 
compreensão e malícia, barbicha branca na ponta do 
queixo, lembrando os antigos rabinos. Traje escuro, 
folgado, cômodo, moderno. Chapéu de feltro. Bengala 
com cabeça de esfinge. Voz sonora e seca, timbre áspero 
de controvérsia. Acomodou-se, saudando, e expôs a 
conversa maginosa.” [Cornélio Agripa] (CASCUDO, PFR, 
p.93) 

 

“12 Cornélio 
Agripa. O 

climatério verbal” 
 

“E o meu companheiro de poltrona, magro, cabecinha 
redonda num imenso gorro felpudo, o corpo franzino 
embrulhado em capote pesado. O rosto é riscado de 
rugas, o nariz projeta-se, poderoso e dominador, os olhos 
pequeninos, piscos e glaucos, o sorriso de viva simpatia 
em ampla boca de lábios estreitos, fazem-no simples, 
acolhedor, familiar. Mas há um imprevisível halo de 
autoridade, irradiação sensível de energia mental, 
denúncia misteriosa da inteligência indisfarçável. Saúdo-o 
com a teimosa impressão de conhecê-lo. Mobilizo as 
recordações iconográficas. Museu do Louvre, pinacoteca 
de Basileia? Albrecht Dürer, Quintino Metsys, Hans 
Holbein. É Erasmo de Roterdã! Nova vênia, repetindo-lhe 
o nome. Confirma, apertando a gola, acomodando o 
cachecol ao redor do pescoço fino.” [Erasmo de Roterdã] 
(CASCUDO, PFR, p.99) 

 

“13 Erasmo de 
Roterdã. A urtiga 

no caminho” 
 

“Velhinho de altura mediana, magro, ágil, asseado, calvo, 
bigode e barba branca, está escondendo o colarinho. 
Nariz semita. Rosto alvo e plácido. Dois olhos de turquesa 
varando o cristal verde dos óculos sem aro. Voz macia, 
sinuosa, de antigo prelado doméstico dos Papas de 
outrora. Traje escuro, abotoado, impecável. Impressão 
agradável de bibliotecário-arquivista aposentado, em 
viagem de curiosidade tranquila. Falara pelo telefone, 
dizendo voltar ainda hoje ao Recife, retomando o avião 
europeu. Agora, sentado e sorridente, fala.” 
[Nostradamos] (CASCUDO, PFR, p.109) 

 

“14 
Nostradamos. 

Necessidade do 
futuro” 

 

“Em quase todos esses delírios encontrava um velho 
baixo, forte, barbado e calvo, de olho perguntador e glutão. 
Fisionomia impressionante, de mobilidade expressiva, 
risonha e sorvedora ou intratável e austera, sem perder 
naturalidade e pormenor. Vira-o atravessar o saguão do 

“16  Aristófanes. 
Viva o seu 

personagem!” 
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hotel. Na saída de uma representação de Corneille, 
adaptada ao paladar móbil, chovia, e convidou-me para o 
seu táxi. Voltamos juntos, permutando banalidades 
maquinais. (...) Hoje, depois do almoço (dîner, monsieur, 
dîner), fumava no hall, vendo o tráfego sob a neblina, 
quando o velho entrou. Abandonou no vestuário capote, 
chapéu, luvas e cachecol, e, no meio do salão parou, 
olhando-me, e curvou-se numa vênia. Obrigou-me à 
retribuição, de pé et courbé. Veio sentar-se numa poltrona 
próxima. Voz esplêndida, com todos os timbres da 
intenção.” [Aristófanes] (CASCUDO, PFR, p.125) 

 

“Chuva fina, fria, teimosa. Fui deixar um amigo devoto do 
foot-ball. O Estádio estava coberto de bandeiras e cheio 
de povo. Vez por outra atroavam rajadas sonoras na 
tempestade dos gritos roucos, ferozes, unânimes. O meu 
amigo enfiou por um portão lateral, cumprimentado pelos 
porteiros, guardas do santuário trovejante. Ao retomar o 
automóvel, encontrei um velho de cabeleira longa e 
branca, enrolado numa capa alvadia, tentando obter 
condução. Estava visivelmente enfadado. Ofereci-lhe 
passagem até a cidade. Sorriu, e sentou-se na almofada. 
Face nobre e clara, mostrando as cicatrizes da batalha 
com o tempo, olhos escuros, de impressionante brilho. 
Acomodou-se, ofegante. O auto arrancou e o velho 
começou a falar. Voz musical, serena, pausada, rítmica.” 
[Píndaro] (CASCUDO, PFR, p.161) 

 

“20 Píndaro. As 
lúdicas da asa 

alugada” 
 

“A figura sugestiva é um velho imponente, seco, alto, hirto, 
enxuto, cabeça e face raspadas, que encontro quando 
chego e deixo ao sair, tomando a sua Kirschwasser e 
roendo um arenque fumado, com o brilho do curvo 
monóculo na órbita direita, inamovível. Falta-lhe apenas o 
ornamental colback dos “Hussardos da Morte”, a caveira 
de prata sobre os dois ossos em cruz, no crânio longo, 
nascido para esse uso. Pertence a uma das Famílias 
Reais que o tufão de 1918 sacudiu dos incontáveis reinos 
e grão-ducados da Imperial Alemanha. Se o Kronprinz não 
estivesse longe, julgaria vê-lo. Não lê. Não conversa. Não 
se move. Fuma cigarros demorados em piteira comprida. 
Vez por vez, saúdam-no com brusco baixar de cabeça e 
batida de calcanhares. O homenageado finge erguer-se, 
numa vênia suficiente e eficaz. Pensará num verso de 
Hoffmann von Fallersleben, que todo velho alemão sabia, 
Treue Liebe bis zum Grabe, fiel Amor até a Morte! É uma 
Vida imóvel no Passado. Saudoso. Inconformado. 

“26  Heine. 
Temperamento e 

mentalidade” 
 



141 
 

Sozinho. Uma “Alteza” na planície deste Bar, democrático 
e comum.” [Heine] (CASCUDO, PFR, p.211) 

 

“Vai e vem, indiferente e natural, um velho vigoroso, baixo, 
pele de marfim escondido, olhos claros, piscos, próximos, 
frios, nariz longo, bigode espalhado, ralo, descolorido, 
sobre lábio grosso e firme. Tira o chapéu de feltro e vejo o 
crânio calvo, socrático, redondo como um limão enrugado. 
Olha com notável desdém para os livros, jornais, vitrinas 
com falsas e tentadoras lembranças locais e que são de 
toda parte. Professor aposentado, universitário Emérito, 
passeando o tédio. Ficaria anos e anos sonhando com 
essa situação que o enfada e esvazia. Na gola do paletó, 
uma roseta de seda, avisando um décoré.” [Montaigne] 
(CASCUDO, PFR, p.229-230) 

 

“28  Michel 
Eyquem de 
Montaigne. 
Catecismo 

cético” 
 

“No restaurante do hotel que me abriga, ingiro as amostras 
da cozinha universal, tão universal que não é de parte 
alguma. Quase sempre fica diante de minha mesa 
ocasional um velho magro, moreno-claro, rosto largo e 
longo, com cabeleira, barba e bigodes grisalhos, confusos 
e unânimes na densa vegetação capilar que parece 
orgulhá-lo. Deglute, lendo caderninhos escuros de notas 
e, vez por outra, interrompendo a mastigação para 
aumentá-las. Tenho a impressão que me olha sempre que 
não faço o mesmo para ele.” [Menipo] (CASCUDO, PFR, 
p.244) 

 

“29  Menipo. 
Cinismo em 

pauta” 
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Anexo 2 

 

Trechos sobre o Progresso no Prelúdio e fuga do real 

 

Trechos Capítulos 

 
– Chamamos “liberdade” ao que o senhor 

denomina “Centaurismo”. É um resultado da evolução, 
símbolo do Progresso! 

– Graças aos Deuses, professor, não nos 
responsabilizam e sim ao Progresso que, em parte, 
promovemos. A evolução orientou-se para nós, Centauros 
da Arcádia. Bem pode calcular a nossa obstinada 
campanha influenciadora nos Estados Unidos, através de 
quatrocentos anos. Deparamos o rapaz criado no 
formalismo britânico, das boas maneiras juvenis da 
Inglaterra no século XVII. (CASCUDO, PFR, p.24) 

 

“2  Um Centauro. 
Da Educação 

Racional” 
 

 
Esses ritmos binários e trovejantes se não dissipam a 
Angústia contemporânea, atenuam a inquietante 
presença, atordoando-a. E o bailado popular em que todos 
os músculos convergem para a única rítmica, vai sendo a 
solução predileta para a renovação do equilíbrio jubiloso. 
Homem e mulher dançam separados, sem contato, 
ligados pelo ritmo que os unifica. Libertam-se, pela 
movimentação incessante, isolados e mentalmente juntos, 
das sobrecargas e excessos que o Progresso despejou-
lhes nos nervos. Voltam ao que deveria ter sido a aurora 
da Humanidade, quando o ritmo afastava os demônios 
obsessivos da Preocupação. Presentemente dança-se 
infinitamente mais do que outrora, mas as razões são 
outras. Nem exibição, elegância, ostentação de riqueza, 
valimento social, mas processo revulsivo das mágoas, 
dispersar a teimosa atenção incômoda, esquecer... 
(CASCUDO, PFR, p.47) 
 

“4 Vestris. Dança 
inevitável” 

 
O velho Hotel em que estou, soberbo palácio de antigo 
gosto imponente, alucinando os olhos modernistas pela 
altura do pé-direito, amplidão desaproveitada dos salões, 
refeitório na extensão de um andar de arranha-céu, vale 
para o planejamento técnico quanto os Jerônimos para a 
catedral de Brasília. Desperdício de espaço! Velho Hotel, 
embora de 1919, quando não se previam as angústias dos 
apartamentos, as asfixias da residência funcional, o 
conforto das colmeias e formigueiros urbanísticos... Creio 
que não resistirá ao impacto racional das razões utilitárias, 

“5  Barão de 
Münchhausen. 

Sem mentira não 
se vive” 
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transformando-se num imenso edifício de cimento-
armado, severo e maciço, com incontáveis gavetas onde 
os humanos se apertarão, orgulhosos do Progresso! 
(CASCUDO, PFR, p.49) 
 

 
O professor não pode competir com a minha ubiquidade. 
A vida é mais veloz e mais longa que outrora. Não há 
pecado novo na face da Terra mas o Progresso improvisa 
tentações imprevistas e seduções sinuosas, tudo de 
acordo com as modificações da Moral Prática. Cada tipo 
humano tem o seu ponto de fusão, quero dizer, o seu 
índice de ruptura, no plano da resistência e da 
aquiescência. Resistem ao fogo e rendem-se pela água. 
Repelem o beijo e adoram um empurrão. Os homens e as 
mulheres da Grécia, quinhentos antes do Cristo, até o 
domínio de Roma, não eram diferentes das mulheres e 
homens que viajam hoje em avião a jato. Na Grécia 
romana as coisas continuaram no mesmo ritmo.  
(CASCUDO, PFR, p.64) 
 

“7 Pan vertical” 
 

 
Vou marinhando pelas saliências que o Mar alisou como 
face vermelha e feminina. Essa orla de rochedos não 
constituirá uma ruína sobrevivente da Atlântida? A vaga 
ficou tépida e permite deitar-me como um tritão feliz. O 
casaco defende-me da bronzeação ritual. A excitação 
sonora das sereias bípedes apaga-se no rumor oceânico. 
Como tenho as costas voltadas para a praia rumorosa, 
não vejo o século XX, e sim o Mar imemorial, na 
legitimidade da forma nobre e pura, inalterada na 
eternidade poderosa. Pode ser que o Progresso modifique 
a coloração marítima, segundo as exigências turísticas, 
durante o Verão. Rubro pela manhã. Verde-garrafa ao 
meio-dia. Azul-cobalto à tarde. Ouro e cinza ao anoitecer. 
Imagino quanta zombaria aos pobres primários de agora, 
viciados à monotonia da turquesa inquieta, com espumas 
brancas, como Homero teria visto. (CASCUDO, PFR, 
p.77) 
 

“9  Oannés. O 
Mar é o avô do 

Homem” 
 

 
Ando um tanto à la recherche du temps perdu, revendo 
e comparando esta com a mesma cidade que vi, menino-
grande. Coexistência percentual entre os dois tempos, a 
dupla face de Jano voltada para o Futuro e o Passado. 
Parece-me que nada mudou e tudo é diferente. O rio lento, 
coberto de barcos quase imóveis, é o mesmo. É um rio 
familiar, doméstico, sentimental. Não tem a distância 
orgulhosa do Reno, Danúbio, Tejo, embora atravessando 
cidades. O sr. John F. Kennedy disse-o is a domesticated 

“16  Aristófanes. 
Viva o seu 

personagem!” 
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river, mas, lá uma vez, insubordina-se à milenar sujeição, 
alagando os marginais. Evaporou-se aquela atmosfera 
risonha, airosa, acolhedora, incomparável. Tornou-se, 
como as demais, valetudinária, mordida pela Urgência, 
pela angústia da Pressa. God did not create hurry. 
Indiferente, agitada, hostil. Self-service, mangas de 
camisa, devoção ao relógio. Idêntica à lamentável 
servidão à trimúrti cruel, Técnica, Progresso, Prática. 
(CASCUDO, PFR, p.123) 
 

 
O Progresso, professor, sustenta a divisão de classes 
sociais, e mistura, antes do tempo, os galos com os pintos, 
afirmando-os iguais porque são coexistentes. É uma das 
razões da Angústia começar muito cedo nas almas atuais. 
(CASCUDO, PFR, p.129) 
 

“16  Aristófanes. 
Viva o seu 

personagem!” 
 

 
Mas somos, pelo lado de dentro, em potencial, gregos de 
outrora, apesar das ocupações sucessivas de raças 
diversas no nosso território. Tivemos a sorte do Egito e da 
Itália. Sobrevivemos, num cadinho de assombrosas ligas 
técnicas. Gregos, vamos caminhando aos tropeços entre 
os materiais dispersos que o Progresso nos trouxe e as 
várias heranças deixadas pelos homens que se fundiram 
em nosso sangue, desde o século IV, depois de Cristo. 
Ficamos rumando na mesma cadência da equipagem 
europeia, sob pena de o barco desgovernar. Mas o 
coração guarda o velho ritmo das Olimpíadas. 
(CASCUDO, PFR, p.129-130) 
 

“16  Aristófanes. 
Viva o seu 

personagem!” 
 

 
Reagimos, discretamente, contra o confuso tropel dos 
grilos concordantes, interrompendo o incessante labor dos 
cupins que enfraquecem os alicerces de quanto seja 
antigo e nacional. Todas as literaturas possuem seus La 
Nôtre, decepando características para obter a 
Uniformidade. Tudo, presentemente, se parece. O 
material é diverso mas os moldes pertencem à 
Padronização. Uma exceção criada no plano excepcional 
é uma agressão aos carneiros de Panurgo, que só podem 
sentir a caminhada do Espírito como uma marcha 
obediente à horizontalidade do Padrão. Não sei como a 
Acrópole já não é um Empire State Building, altar do 
Progresso arquitetônico, que não exige iniciação de 
Beleza para a compreensão e louvor. (CASCUDO, PFR, 
p.130) 
 

“16  Aristófanes. 
Viva o seu 

personagem!” 
 

 
Atrever-se a ressuscitar os antigos modelos inspiradores, 
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motivos eternos para a recordação anciã. Trazer para o 
fumo e o estridor dos mecanismos as vozes dispersas e 
álacres, os sentidos inolvidáveis do Afeto, do 
Devotamento, do Sacrifício jubiloso, reavivando as luzes 
inextinguíveis do coração. Está faltando a esse Progresso 
seco, maquinal, invejoso, angustiado, classificador 
anatômico, querendo compreender o Espírito com 
equações algébricas e gráficos financeiros, uma aragem 
embaladora mas decisiva, da Idealidade contra o Lucro, 
da Abstração pacificante contra a saciedade digestiva. 
(CASCUDO, PFR, p.139) 
 

 
 
 

“17 Dom Quixote 
de la Mancha. 

Hiperestesia do 
Real” 

 
Vedando as fontes da Grécia e suas colônias, os senhores 
morrerão de sede filosófica. O Deus Progresso lhes 
concede unicamente quanto se refira ao culto da Utilidade 
fisiológica. Mesmo assim, professor, a ruína do Pártenon 
tem dimensões emocionais incomportáveis no Empire 
State Building. A visão da pequena Acrópole dissipa a 
imponência das cidades tentaculares. A razão é que a 
Velocidade, símbolo da Angústia, não gera a Beleza! Os 
senhores estão saudosos dela. (CASCUDO, PFR, p.170) 
 

“20  Píndaro. As 
lúdicas da asa 

alugada” 
 

 
Coroaram como Deuses a Velocidade, o Ouro, o Vale-
Tudo, forma de acesso social, a Deselegância nas 
maneiras, a Banalidade no cotidiano, a Luxúria na 
inspiração, o Grotesco nas Artes Plásticas, e aqui estão 
clamando pela Decência, Bons-Modos, Polidez, 
Serenidade, Beleza, entidades que destruíram em cem 
anos de brutalidade, sadismo, indiferença por tudo que 
representava o Belo em sua legitimidade, o Útil em sua 
essência, a Graça em sua pureza. Quosque tandem? Já 
nem falam em Civilização, porque a ignoram, mas fazem 
apoteoses às Culturas, fórmulas aquisitivas e não 
criadoras para o ajustamento humano. Amam tudo quanto 
perderam. Construíram um assombroso maquinário, 
movido pelo salário da Angústia. Mataram a Deusa Alegria 
pelo culto ao dragão Progresso. Envenenaram todas as 
fontes da Tranquilidade e da Resignação Feliz. Já em 
1750 provei que a Ciência e as Artes corrompiam os 
Costumes, contribuindo poderosamente para a 
Inquietação... (CASCUDO, PFR, p.182) 

 

“22  Jean-
Jacques 

Rousseau. A 
Instrução 

deseduca...” 
 

 
Outrora, professor, era um dos primeiros cuidados para a 
formação dos jovens. Os ricos, fidalgos, mandavam os 
filhos para a Corte, aprender a Cortesia no palácio do Rei. 
Os pais humildes enviavam para as famílias abastadas, 
onde havia relações, festas, cerimônia. Para os 
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Conventos, de trato aristocrático, iam as futuras damas e 
donzelas. Apenas os homens do campo limitavam-se a 
recordar os preceitos, herdados de geração em geração, 
no seio doméstico. Quando o Progresso chegou, não 
houve mais ocasião para essa ensinança. Não se quis 
perder Tempo com ela. Enrichissez-vous! Hoje, tudo 
quanto rapazes e moças sabem, nesse particular, é fruto 
de observação pessoal, desejo próprio, vontade 
insopitável de educar-se, estabelecendo a diferença 
funcional entre Homem Instruído e Homem Educado, 
que não são sinônimos. (CASCUDO, PFR, p.186) 

 

 
 

“22  Jean-
Jacques 

Rousseau. A 
Instrução 

deseduca...” 
 

 
O Homem comendo arroz devia ser escravo do comedor 
de carne. Continuam comendo arroz e os carnívoros 
tiraram o pé de cima deles e para sempre. Onde estão os 
coloniais, os subdesenvolvidos, vendendo a vontade pelo 
demônio Progresso? (CASCUDO, PFR, p.193) 
 

“23  Pangloss. O 
Mundo está 

melhor” 
 

 
A Moeda funcionando como mercadoria fundamentou o 
desenvolvimento do Mundo atual. Determinou a 
convenção do Crédito. Graças a ele, o Deus Progresso 
multiplicou seu domínio e uniformizou os ambientes. 
Graças a ele nada se deteve do que, materialmente, tinha 
começado, sacudindo o marasmo das regiões 
subdesenvolvidas. (CASCUDO, PFR, p.205) 
 

“25  Shylock. Do 
Interesse Basal” 

 

 
O Progresso caminha sobre a Usura fundamental. O 
esplendor do comércio inglês na Era Vitoriana, o Made in 
England irresistível, baseava-se em ter a Deus nos lares 
e o Diabo no escritório central de Londres. Make money, 
John, honestly if you can, but make money! A 
consciência ficava em casa, retomada ao regresso, rico e 
sem fígados. Dinheiro não tem cheiro, dizia o imperador 
Vespasiano, deduzindo de impostos e não de transações. 
(CASCUDO, PFR, p.206) 
 

“25  Shylock. Do 
Interesse Basal” 

 

 
Todas as criaturas humanas, e mesmo os animais, são 
visitados pelos Sonhos, na multidão dos Tempos, raças, 
idiomas, níveis das Culturas. Sonha um norte-americano 
no alto do Empire State Building na Fifth Avenue em Nova 
Iorque, e um negrinho pigmeu no meio da floresta de Ituri 
no Congo; o sacerdote caldeu no Etemenanki de Babilônia 
e o indígena tupi na planície amazônica, para quem o 
Sonho é a deusa Kerpimanha; o faraó em Memfis, como o 
baniwa no Rio Negro brasileiro, vendo Anabaneri, 
portadora dessa missão misteriosa; em Nínive, a Roma 

“27  Nicéforo. No 
princípio era o 

Sonho!” 
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assíria, e no Rio de Janeiro, rodeando a Guanabara, 
desfigurada de arranha-céus, templos prosaicos, 
possantes zigurates do deus Progresso. Tudo quanto lhe 
disse é de fácil verificação visual em qualquer biblioteca... 
(CASCUDO, PFR, p.222) 
 

 
Os homens d’agora sabem abster-se, colaborando. Por 
isso é possível a contemporaneidade de Napoleão e 
Goethe. Época sem Santos e com faculdades de Teologia. 
Pirâmides de Gizé, guardando múmias de papagaios, 
essa concepção do Progresso! (CASCUDO, PFR, p.247) 
 

“29  Menipo. 
Cinismo em 

pauta” 

 
A ONU não tem memória. A Igreja Católica deveria ser 
governada por um Papa eleito por quinquênio e simples 
presidente do Sacro Colégio, renovado pelo terço, como 
os Senados. Só lhes é possível compreender a 
Democracia com a pluralidade executiva e a direção 
temporária. Cada dedo será um cérebro. Um Rei é 
adversário do Progresso! (CASCUDO, PFR, p.267) 
 

“31  Henrique IV. 
Elogio do Rei” 

 

 
Não sei se os estadistas do século XX devem ser 
apodados de líricos e sentimentais, podendo acusar-me 
de frio, tenaz, impiedoso. Não fomos à China nem à África 
Negra sob o mito da expansão civilizadora e comercial 
dos apóstolos filantropos. Nosso interesse fixava-se no 
europeu. O nosso “Universo” era unicamente sob o signo 
ariano. Perdemos!... E, pergunto, quem ganhou?... Não, 
não digo que vivêssemos no Paraíso mas o Progresso 
político, a ação internacional, norteada sob outros 
desígnios, lembra o verso de Virgílio: facilis descensus 
Averni! (CASCUDO, PFR, p.293) 
 

“34  Metternich. 
O último 
cocheiro” 

 
Naturalmente o Progresso abateu muita preciosidade em 
nome da Utilidade. Um engenheiro sugeriu a Mehemet-
Ali derrubar a pirâmide de Kéops para obter abundante 
material de construção. As usinas de açúcar e plantios de 
algodão nos campos, a planificação urbanista, foram 
forças terríveis contra a presença histórica que os palácios 
e templos significavam. Também esvoaçou, ameaçador, o 
espírito moderno, ignorante, sádico, desdenhoso, 
citando a técnica como razão definitiva e suprema. 
(CASCUDO, PFR, p.301) 

“35  O escriba de 
Memfis. A 

Legitimidade 
artística” 

 

 
 

 


