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RESUMO 
 

 

 

O trabalho de tese aqui realizado possui como foco o romance Canto de Muro (2006), de 

Câmara Cascudo (1898 – 1986 – Natal-RN). A partir de uma pesquisa qualitativa, bibliográfica 

e interpretativista, mostramos que o autor se mantém pesquisador, mesmo na escritura do texto 

literário, pois o romance foi produzido por meio da observação cotidiana do comportamento 

dos personagens-animais. Estes, que são considerados ínfimos pela sociedade, como a barata, 

o morcego, o rato, o escorpião, entre outros, em sua narrativa adquirem novos valores. São 

ressignificados. Para compreendermos aspectos temáticos presentes nessa obra cascudiana, 

buscamos apoio nas reflexões de Merleau-Ponty (2002), Didi-Huberman (2010) e de Nancy 

Huston (2010), no que diz respeito, respectivamente, à poeticidade na observação do mundo, à 

ausência de uma verdade evidente e à construção das verdades por meio das ficções. 

Articulamos essas reflexões com o pensamento dos franceses Deleuze e Guattari (1995; 1996; 

1997; 2002), com relação ao nomadismo, à escrita como máquina de guerra, à 

desterritorialização, à literatura menor, ao devir-animal e ao animal- escrita. A partir dessa 

perspectiva animal, recorremos, ainda, à teoria de Derrida (2011) do animal autobiográfico. 

Para dialogar com as ideias deste autor, estabelecemos relações com os pensamentos de 

Nascimento (2012) e Maciel (2016) sobre a animalidade. Em sintonia com as reflexões 

propostas, contamos com o suporte teórico de Foucault (2013), Rancière (2009), Barthes (2003; 

2004), Sousa (2006) e Loth (2014), mostrando que Cascudo se coloca como um pensador que, 

por meio da escritura literária, contribui para uma visão diferenciada sobre os animais, fugindo, 

assim, do aspecto antropocêntrico. As questões desenvolvidas por Cascudo, com relação aos 

animais, dão-se vias transversais, pelo fora, nas dobras, como nos orienta Levy (2011). 

 
 

PALAVRAS-CHAVE: 
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ABSTRACT 
 

 

 

The work of thesis is based upon novel “Canto de Muro” (2006), by Câmara Cascudo (1898 - 

1986 – Natal, Rio Grande do Norte). A qualitative, bibliographical and interpretative research, 

shows that the author acts as researcher, even when writing literary narratives considering that 

the piece in question was produced through daily observation of animal characters´ behavior. 

In this are considered small by society, as the cockroach, the bat, the mouse, the scorpion, 

among others, in their narrative acquire new values. They are redefined. In order to understand 

the thematic aspects present in this cascudian work, we sought support in the reflections of 

Merleau-Ponty (2002), Didi-Huberman (2010) and Nancy Huston (2010), regarding, 

respectively, poeticity in world observation, absence of an evident truth and the construction of 

truths through fiction. We articulate these reflections with the thought of the French Deleuze 

and Guattari (1995, 1996, 1997, 2002), with regard to nomadism, writing as a war machine, 

deterritorialization, minor literature, animal becoming and animal-writing. From this animal 

perspective, we also resort to Derrida's (2011) theory of the autobiographical animal. To 

dialogue with the ideas of this author, we establish relationships with the thoughts of 

Nascimento (2012) and Maciel (2016) on animality. In agreement with the proposed reflections, 

we have the theoretical support of Foucault (2013), Rancière (2009), Barthes (2003, 2004), 

Sousa (2006) and Loth (2014), showing that Cascudo poses as a thinker who, through literary 

writing, contributes to a different view of animals, thus evading the anthropocentric aspect. The 

issues developed by Cascudo, with respect to animals, are transverse routes, from the outside, 

in the folds, as directed by Levy (2011). 
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RESUMEN 
 

 

 

 

O trabalho de tese aquí se realizó como foco o romance Canto de Muro (2006), de Câmara 

Cascudo (1898 - 1986 - Natal-RN). A partir de la investigación cualitativa, bibliográfica e 

interpretativista, mostramos que el autor se mantiene pesquisador, mesmo en la escritura del 

texto, texto o romance para el producto por parte de la observación cotidiana del 

comportamiento de dos personas y animais. Estes, que han sido íntimamente personalizadas, 

como a barata, o morcego, un rato, o un libro, entre otros, en su narrativa, adquirem novos 

valores. São ressignificados. Para ver los temas temáticos presentes, nessa obra cascudiana, 

buscamos apoio nas nas reflexões de Merleau-Ponty (2002), Didi-Huberman (2010) y Nancy 

Huston (2010), no tengo que responder, respectivamente, a poeticidade na observeção do world, 

à ausência de uma verdade evidente and à construção das verdades por meio das ficções. 

Articulamos essas reflexões con el pensamiento de los franceses Deleuze y Guattari (1995; 

1996; 1997; 2002), relación con el nomadismo, escrito como máquina de guerra, 

desterritorialización, literatura menor, animal devoto y animal animal. A partir de la perspectiva 

animal, recorremos, ainda, à teoria de Derrida (2011) do animal autobiográfico. Para dialogar 

como ideias, autoras, estabelecemos relações com os pensamentos de Nascimento (2012) y 

Maciel (2016) sobre a animalidade. Em sintonia com as reflexões propostas, contamos com o 

suporte teórico de Foucault (2013), Rancière (2009), Barthes (2003; 2004), Sousa (2006) y Loth 

(2014), que ofrece Cascudo se puede como um pensador que, Por meio da escritura literária, 

contribuí para la visión diferenciada sobre os animais, fugindo, assim, do aspecto 

antropocêntrico. Como preguntas sobre el tema Cascudo, la relación entre los niños, los foros 

transversales, los foros, los dobras, como nos orienta Levy (2011). 
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1 CONVITE DE ENTRADA1
 

 

1.1 Uma vida que se conta 
Vou construir o meu Câmara Cascudo, as minhas ficções 

autorais,  que  remetem  a  uma  particular  experiência de 
 

1 A expressão “animais escritos” foi criada por Maria Esther Maciel, estudiosa das narrativas literárias 

sobre animais. O nosso primeiro contato com essa expressão aconteceu no ano de 2014, quando 

decidimos estudar Canto de Muro, por meio do “Suplemento Literário”, editado pela UFMG 
(Universidade Federal de Minas Gerais), que tinha como editora a professora Maciel. À medida que 

íamos aprofundando a leitura do romance cascudiano, compreendíamos que essa expressão era 

adequada ao trabalho que Câmara Cascudo desenvolveu em sua obra com relação aos animais. 
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leitura de uma ou outra de suas obras. O homem Cascudo 

não se vê todo recoberto. O autor que aparece aqui é um 

entre os múltiplos exemplares. Mas é aquele que me 
agrada, me solicita e toma-me pela mão no itinerário da 

letra que escreve e me escreve (SOUSA, 2006, p. 19). 

 
 

No início do século XX, Natal, capital do estado do Rio Grande do Norte, passou por 

muitas mudanças. Surgia uma nova cidade, impulsionada por avanços tecnológicos, científicos 

e filosóficos que se refletiam nos hábitos culturais consolidados pela vida republicana dos seus 

pouco mais de treze mil habitantes. A vida social da cidade se caracterizava por um clima de 

festa, com a presença do cinematógrafo e dos cafés que avançavam pelas calçadas da Avenida 

Tavares de Lyra. 

A modernidade havia chegado a Natal, importada de Paris via Recife e Rio de Janeiro, 

e convivia com a tradição, isto é, o moderno e o antigo passaram a disputar espaços entre os 

intelectuais. Nesse panorama, destacaram-se alguns nomes na cena cultural da cidade, mas o 

que mais se evidenciava dentre todos eles era o do pensador2 Câmara Cascudo, que, inclusive, 

era o incentivador e, muitas vezes, promotor e divulgador dos demais. As pesquisas realizadas 

por Cascudo datam desde o século XIX, mas, no contexto mencionado acima, ele as 

intensificou, dando início a algumas que anos depois originariam seu único romance, Canto de 

Muro. 

Cascudo viveu na cidade antiga e foi absorvendo a modernidade que chegava pouco a 

pouco a Natal por meio do aparelho de TV. Observou os edifícios que surgiam, vivenciou a 

diminuição da existência de casas com quintais e pode voar nos aviões “mais modernos”: 

 
Pertenci ao século das transformações e dos contrastes. Assisti ao acender dos 

lampiões, quando Natal não tinha luz elétrica; vi carros-de-boi e remei de iole, 
passando em frente onde é hoje o Teatro Alberto Maranhão. Pela televisão, 

observei o homem descer na lua (com o pé direito, mostrando que as 

superstições são eternas); sou testemunha desta absurda verticalização, da 
triste ausência dos quintais, e já voei (apavorado) nos mais modernos aviões 

que encurtam distâncias. Mas encaro tudo com normalidade. A inteligência, 

em última análise, é a capacidade de adaptação (CASCUDO apud LIMA, 
2015, p. 33). 

 

Durante toda a vida e produção da sua obra, Cascudo foi fiel à sua terra e à sua gente, 

estudando e escrevendo sobre o que acreditava e o que considerava importante, tornando-se 

 

2 Preferimos a caracterização de pensador em vez de intelectual, visto que soa combina mais com o 

perfil de Câmara Cascudo, como vamos perceber no decorrer desse roteiro sobre sua vida. 



13 
 

 

 

um dos maiores “descobridores do Brasil”, enaltecendo sempre a nossa cultura e os nossos 

costumes. Graças a ele, aspectos da nossa verdadeira brasilidade continuam hoje exaltados e 

ressaltados. Como ele mesmo afirma: “Alguém deveria ficar estudando o material 

economicamente inútil, poder informar dos fatos distantes na hora sugestiva da necessidade. 

Fiquei com essa missão. Andei e li o possível no espaço e no tempo” (CASCUDO apud 

CASCUDO, 2007, p. 189). 

Luís da Câmara Cascudo nasceu no dia 30 de dezembro de 1898, em Natal, na antiga 

Rua Senador José Bonifácio, conhecida como Rua das Virgens, no bairro da Ribeira; essa rua 

passaria, a partir de 1955, a se chamar Luís da Câmara Cascudo. Por ser filho de um dos homens 

mais ricos da cidade de Natal, o Coronel da Guarda Nacional e grande comerciante Sr. Francisco 

Justino de Oliveira, que possuía a maior casa (uma chácara) no Tirol, bairro nobre de Natal, no 

século XX, Cascudo era chamado de “O Príncipe do Tirol”. Teve, portanto, uma infância e uma 

mocidade de príncipe, vivendo-as intensamente em uma chácara conhecida como Vila Cascudo. 

Nessa chácara, ocorriam, com frequência, encontros culturais, reuniões literárias, recitais de 

músicos renomados, jantares e almoços festivos, que contavam com a presença de políticos, 

escritores e intelectuais conterrâneos seus, como também, eventualmente, com personalidades 

famosas, como Mário de Andrade, Plínio Salgado, Margarida Lopes de Almeida, Olegário 

Mariano, entre tantas outras. Foi nesse ambiente que cresceu o Príncipe do Tirol ou o 

Cascudinho, como seus pais e os mais íntimos o chamavam. 

Ao contarmos sobre sua existência, acreditamos ser interessante ressaltar aspectos 

familiares, como também fazermos referência à origem do sobrenome Cascudo, em suas 

próprias palavras: 

 
Sou de famílias tradicionais do Norte de Portugal e da ilha de São Miguel do 

Açores, vindas para o Rio Grande do Norte no começo do século XVIII. Não 

tiveram grande notoriedade, nem nota de desabono. Foram proprietários, 

fazendeiros, pequenos industriais, membros do Partido Conservador, por isso 
é que eu sou Cascudo, não o escaravelho, nem o peixe, o Plecostomus lricaria, 

mas, simplesmente, porque meu avô paterno era um dos chefes do Partido 

Conservador, e o Partido Conservador, que chamavam Saquarema, também 
tinha um apelido de Partido Cascudo, quer dizer, teimoso, obstinado, e deram 

para chamar o meu avô de “o velho Cascudo”. Como eu sou filho único, para 

não desaparecer o título, comecei a usar também, porque meu pai foi o único 
a usar. Assim, não há família Cascudo, é um apelido que se tornou patronímico 

(CASCUDO apud LIMA, 2015, p. 29- 30). 

 
 

Quanto à sua infância, conta-nos: 
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Fui uma criança profissionalmente enfermiça: pálida, doente, com pulmões 

suspeitos. Assim, não tenho recordações de infância, nunca corri, nunca subi 

uma árvore, nunca brinquei livremente, passava a vida sentado vendo figuras 
e os jogos parados. Não tive companheiros de infância, decorrentemente, para 

meu destino, já a minha meninice, a minha infância, foi uma infância de livros, 

de ver figura e ver a paisagem que se transformou numa paisagem humana, e 

aí começa o mistério da vocação (CASCUDO apud LIMA, 2015, p. 29). 

 
 

A narrativa acima já atesta o porquê de esse menino ter se transformado em um grande 

pesquisador. Sempre foi um autodidata, aprendendo a ler sozinho, no ano de 1904, com apenas 

6 anos de idade, através de uma revista infantil de nome “Tico-Tico”, muito popular nessa 

época. Teve professora particular em sua casa, visto que, por motivo de saúde, sua mãe não 

permitia que ele saísse de casa, pois ela já havia perdido três filhos por doença. 

No ano de 1917, quando já tinha 19 anos, concluiu o curso secundário no Colégio 

Atheneu Norte-rio-grandense, do qual depois foi diretor e professor de História. Em 1918, 

iniciou-se como jornalista no jornal A Imprensa, de propriedade de seu pai. Sobre esse fato, 

afirma: “[...] n’A Imprensa, de meu pai, [...] comecei a perturbar a tranquilidade das letras 

potiguares” (CASCUDO, 2010, p. 92). Pensamos que “perturbar” pode ter sido usada pelo autor 

com o sentido de retirar do esquecimento, mostrar, posto que ainda não havia uma crítica 

literária instituída na cidade do Natal naquela época. Também pode ter sido utilizada com o 

intuito de ser engraçado, pois Cascudo era proprietário de um humor incomparável. Ele também 

foi o grande incentivador dos escritores potiguares por meio de seus artigos diários nos jornais 

locais. Até mesmo quando ele não concordava com o conteúdo do texto, sabia colocar-se sem 

confrontar. Leiamos: 

 
Cascudo teve na vida humor permanente. Brincava com o significado das 

coisas. Fazia milhares de prefácios de autores potiguares e se recusava, às 

vezes, a fazer prefácios de figuras nacionalmente conhecidas. Uma vez ele 

escreveu sobre um livro de poemas daqui3, dizendo que era uma caixinha de 
música de porcelana chinesa. E um dos velhos amigos o procurou: – Cascudo, 

dê-se ao respeito! Você diz que esse homem, um trovadorzinho daquele, é 

uma caixinha de música chinesa! – Amigo, o que é uma caixinha de música 

de porcelana chinesa? É aquele negócio que faz DLIM, DLIM, DLIM e 
acabou-se (LIMA, 2015, p. 19-20). 

 

 

Segundo seu biógrafo Lima, “esse será apenas o primeiro de uma série de artigos que 

escreverá no decorrer de sua vida, publicando o total mais de 2.500 artigos de jornal e outros 

3 Da cidade de Natal. 
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230 para revistas” (CASCUDO apud LIMA, 2015, p. 76). Diógenes da Cunha Lima está se 

referindo aos artigos do jornal A Imprensa, mencionado antes da citação acima. Essas seções 

nos dois jornais foram os germes de quase todos os seus livros, de sua obra de historiador e 

antropólogo de renome internacional, além de etnógrafo e folclorista (não gostava de ser 

chamado por essa denominação, como veremos mais adiante), sociólogo, ensaísta, tradutor- 

comentador, memorialista e cronista; também produziu literatura infantojuvenil, poemas, entre 

outros gêneros. 

Colaborou em todos os jornais de Natal da época e em vários do país. Em Natal, 

mantinha seções diárias inesquecíveis, como “bric-à-brac” (no jornal A Imprensa) e “Acta 

Diurna” (em A República). Existe uma página na internet chamada de “Blog do Cascudo”, 

criada por Daliana Cascudo, neta de Câmara, e pelo jornalista Sandro Fortunato, com o objetivo 

de divulgar os artigos publicados por Cascudo na coluna intitulada “Acta Diurna”. Na 

apresentação da página, lemos: 

 
Câmara Cascudo iniciou-se no jornalismo em A Imprensa, jornal de 

propriedade do seu pai, Coronel Francisco Cascudo, com a coluna Bric-à- 

Brac, expressão francesa que significa amontoado de coisas velhas à venda ou 
baú de onde se tiram coisas novas e velhas. A Imprensa foi fundada em 1914 

e funcionou até 1927, com recursos próprios do Coronel Cascudo. Escreveu 

depois no jornal A República, que já era o melhor jornal do Estado do RN. Na 
República criou três colunas: Biblion, Biblioteca e Acta Diurna. A coluna 

Biblion foi lançada em julho de 1928, foi suspensa nos anos 30 e reapareceu 

no último trimestre de 1933. Nela, Cascudo comentava livros que recebia de 

escritores locais e de outros Estados. A coluna Biblioteca, similar em conteúdo 
à coluna anterior, foi lançada em maio de 1939 e publicada diariamente até 

setembro deste mesmo ano. A Acta Diurna foi iniciada em maio de 1939 e 

mantida, diariamente, até 1960. Foram publicados, na totalidade, 1.848 artigos 
dos mais variados assuntos, não apenas no jornal A República mas também no 

Diário de Natal, obedecendo a seguinte ordem cronológica: de 1939 a 1946: 

editada pelo jornal “A República”; de 1947 a 1952: editada pelo jornal “Diário 
de Natal”; de 1953 a 1958: a coluna foi suspensa; de 1959 a 1960: a coluna 

volta a ser publicada pelo jornal “A República” (Disponível em: 

<http://www.memoriaviva.com.br/>. Acesso em 05 mar. 2018). 

 
 

Na página inicial da internet do Instituto Ludovicus, há uma explicação (publicada no 

jornal A República, no dia 03 de agosto de 1943) dada pelo próprio Cascudo sobre o título da 

coluna que escreveu durante tantos anos: 

 
Perguntam a mim porque dei semelhante título a esta secção. Que quer dizer 

ACTA DIURNA? ACTA DIURNA era uma espécie de jornal diário, uma 
folha onde os acontecimentos do dia eram fixados pelas autoridades de 

http://www.memoriaviva.com.br/
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Roma, para conhecimento do povo. Pregavam-na a uma parede num dos 

edifícios do FÓRUM. No ano 131, antes de Cristo, já existia a ACTA 

DIURNA, informando ao cidadão romano as “novidades” ou diretivas 
governamentais. Júlio César, cinqüenta e nove anos antes do nascimento de 

Cristo tornou a ACTA DIURNA oficial, de aposição obrigatória num 

determinado logradouro público. Conservo o título em latim. Por isso aparece 

o ACTA com a segunda consoante do alfabeto. ACTA significa, no latim, 
ações, obras, feitos, façanhas. DIURNA é o que se pratica sob o sol, no espaço 

de um dia, ou diariamente. Suetônio, que bem conheceu a ACTA DIURNA, 

dizia-a efemérides diárias, o registro dos sucessos urbanos, políticos e 
administrativos, sociais ou literários. A minha é uma ACTA DIURNA que 

recorda o pensamento que presidiu meu dia. Fixo a minha impressão diária 

sobre o livro, uma figura ou um episódio, atual ou antigo. Dei-lhe batismo 

latino porque a intenção cultural é honrar o passado, nas suas lutas, 

alegrias, tragédias e curiosidades. E, se matéria nova aparece, 

comentada, é ainda o desejo de conservá-la no tempo para os olhos 

amigos de alguns leitores fiéis, nas páginas tradicionais d’A República, 

o mais velho dos jornais conterrâneos (Disponível em: 

<https://www.facebook.com/notes/ludovicus-instituto-câmara 

cascudo/>. Acesso em: 14 mar. 2018). 

 

Vale salientar que, no ano de 2011, foi publicada, em livro, uma seleção dessas “Actas 

Diurnas” (sessenta e quatro crônicas), a qual foi realizada por Franklin Jorge, editada por 

Adriano de Sousa e lançada pelo Novo Jornal em parceira com o Instituto Ludovicus. 

Ainda se referindo à coluna “Bric-à-Brac”, afirma Francisco Firmino Sales Neto: 

 
 

Intitulada Bric-à-Brac, no jornal A Imprensa, de propriedade de seu pai, o 

coronel Francisco Cascudo. Nesse artigo, Cascudinho realizava uma crítica 

literária do livro Bosque Sagrado, da autoria de Leal de Souza. Durante os 
anos que se seguiram, o jovem escritor norte-rio-grandense publicou inúmeros 

artigos na coluna Bric-à-Brac. A maioria desses artigos refletia sobre os 

aspectos da literatura patrícia, inclusive, nesse período, também publicou dois 
livros de crítica literária: Alma Patrícia, publicado em 1921, e Joio, publicado 

em 1924. Então, a função de crítico literário foi o lugar de sujeito ocupado por 

Cascudo em seus primeiros passos intelectuais, sem no entanto reduzir-se a 

essa função, visto que nessa mesma época ele já escrevia sobre folclore e 
história (SALES NETO, 2008, p. 24). 

 

 

Seu primeiro livro publicado foi Versos Reunidos, em 1920, antologia poética de 

Lourival Açucena, com introdução e notas de sua autoria. No ano seguinte, com 23 anos de 

idade, lançou um livro inteiramente seu, Alma Patrícia (1921), crítica literária em torno dos 

poetas potiguares desconhecidos do resto do Brasil, conquistando um lugar na galeria dos 

escritores precoces. Esse livro é um estudo crítico e biobibliográfico de 18 escritores e poetas 

norte-rio-grandenses ou radicados no Estado. O autor justifica a escritura do livro chamando a 

https://www.facebook.com/notes/ludovicus-instituto-c%C3%A2mara%20cascudo/
https://www.facebook.com/notes/ludovicus-instituto-c%C3%A2mara%20cascudo/
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atenção para o fato de não haver ainda naquele momento, no Rio Grande do Norte, uma obra 

de crítica literária e, sem falsa modéstia, afirma em seu prefácio que o escreveu para preencher 

essa lacuna. Informa também ao leitor que o livro é de crítica literária e que está quitando uma 

dívida com a sociedade norte-rio-grandense: “Agora, que a vida se me aquieta, lanço-o à rua, 

fria e conscientemente, com o ar meio compungido de quem paga dívidas atrasadas e voltuosas” 

(CASCUDO, 1991, p. 07). 

Na época em que publicou Alma Patrícia (1921), ele estava pobre. Lima apresenta-nos 

uma narrativa sobre esse período da vida de Cascudo: 

 

[...] o pai, um comerciante que sempre havia gozado de excelente situação 

financeira, entra em dificuldades. Ao bacharel em Direito Luís da Câmara 

Cascudo coube a tarefa de cobrar 1.800 contos de réis aos devedores do 
coronel Cascudo. Nunca o fez. Mas pagou as dívidas da família até o último 

tostão e passou a se sustentar com os minguados vencimentos – um conto de 

réis – de Secretário do Tribunal de Justiça. A cidade não perdoou o rico 
empobrecido. Por essa época, foi fundada “A Gazeta”, que fez violenta crítica 

ao primeiro livro de Câmara Cascudo, Alma Patrícia. O jornal “A Imprensa”, 

criado e mantido de 1914 a 1927 pelo coronel Cascudo quis responder à 

crítica, mas o criticado impediu, argumentando ao editor: “– Seu Gobat, Natal 
não consagra nem desconsagra ninguém”. Continuou a ordenar o mundo 

maravilhoso em que queria viver. Nunca teve voz amarga, nenhuma palavra 

de rancor ou fel [...] não era capaz de reter o insulto. Rápido esquecia a 
ofensa... e quem a fazia (LIMA, 1998, p. 18). 

 

Nos anos 1920, desistiu de estudar medicina em Salvador e no Rio de Janeiro por falta 

de vocação e, em 1924, ingressou no curso de Direito na Faculdade do Recife, formando-se em 

1928. Foi professor de Direito Internacional público da antiga Faculdade de Direito de Natal. 

Nesse mesmo ano (1924), iniciou, por meio de correspondência, uma amizade com o escritor 

paulista Mário de Andrade. Este hospedou-se na residência de Cascudo em dezembro de 1928 

e os dois fizeram, no ano seguinte, 1929, uma viagem pelo interior do estado norte- rio-

grandense, percorrendo 1.104 quilômetros, realizando pesquisa sobre cultura popular. Nessa 

viagem, Mário conheceu Chico Antônio, o maior coquista do estado, por quem o escritor 

paulista fica deslumbrado. Essa amizade e a correspondência entre Cascudo e Mário foram 

mantidas até agosto de 1944 (data da última carta de Mário para Cascudo), próximo da morte 

de Mário de Andrade (25 de fevereiro de 1945). 

Com outros escritores, fundou, em 1936, a Academia Norte-Rio-Grandense de Letras 

em sua própria residência, na avenida Junqueira Aires, número 393, vizinha à casa que ele veio 

a comprar um tempo depois, onde viveu muitos anos e na qual escreveu Canto de Muro. A 
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primeira Diretoria ficou constituída desta maneira: Henrique Castriciano de Souza (presidente); 

Luís da Câmara Cascudo (secretário geral); Edgar Barbosa (primeiro secretário); Aderbal de 

França (segundo secretário); e Clementino Câmara (tesoureiro). Atualmente, a casa foi 

transformada no “Instituto Ludovicus Câmara Cascudo” e é aberta a visitações: 

Figura 1 - Ludovicus - Instituto Câmara Cascudo 

 
Fonte: Disponível em <http://www.memoriaviva.com.br/>. Acesso em: 18 mar. 2018. 

 

Lá, encontra-se uma vasta biblioteca com grande acervo de obras dele e de outros 

autores e obras de arte e sua mobília pessoal, incluindo sua primeira máquina de escrever: 

Figura 2 – Primeira máquina de escrever de Câmara Cascudo 

 
Disponível em: <http://www.memoriaviva.com.br/>. Acesso em: 18 mar. 2018. 

Quando tinha 27 anos, apaixonou-se por uma menina de 16, delicada e com nome de 

flor, Dáhlia. Casaram-se em 1929 e tiveram dois filhos: Fernando Luís e Anna Maria. Durante 

os 57 anos em que estiveram casados, Dáhlia foi para Luís muito mais do que uma esposa, 

tornando-se o seu esteio emocional, dando-lhe o equilíbrio e a serenidade que ele precisava para 

escrever mais de 150 livros, abordando temas etnográficos, folclóricos, históricos, mitológicos, 

literários, dentre tantos outros. 

Nascido em um ambiente de muita riqueza, Câmara Cascudo não se deixou contaminar 

pelo instinto burguês, o que proporcionou que sua trajetória de vida e de escritura desbancasse 

o título que lhe foi outorgado de “Príncipe do Tirol” pelos seus conterrâneos. 

http://www.memoriaviva.com.br/
http://www.memoriaviva.com.br/
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Tornou-se, na verdade, um homem de senso crítico acirrado, que conseguia analisar as coisas 

ao seu redor com um olhar diferenciado, especial, que vai além das aparências, pesquisando o 

cotidiano da população dos mais altos cargos aos mais humildes. Cascudo sempre conviveu 

com o povo: “Sempre amei as histórias contadas pelas amas e pelos espetáculos populares: a 

feira, o mercado, as procissões. Sempre amei o cotidiano e não o excepcional, e, 

decorrentemente, os meus livros vêm dessa paixão pelo normal e pelo cotidiano” (CASCUDO 

apud LIMA, 2015, p. 50). Em momentos de lazer e pesquisa, ao mesmo tempo, Cascudo, 

algumas vezes, mandou fechar um famoso prostíbulo de Natal, chamado “Maria Boa”, com o 

sentimento de observar suas moradoras. Certa vez, afirmou: “As mulheres de Maria Boa têm 

uma predileção pelo grego, em detrimento do latim. Usam a palavra “gala”, e não esperma. 

Gala é leite em grego” (CASCUDO apud LIMA, 2015, p. 48). Diógenes da Cunha Lima 

acrescenta: “Dona Dáhlia foi a esposa com dedicação exclusiva às qualidades do escritor. O 

amor que Cascudo lhe dedicava não impedia visitas ‘socioantropológicas’ às meninas de 

Maria” (LIMA, 2015, p. 16). 

Dando continuidade a essa desconstrução de “Príncipe do Tirol”, deparamo-nos com 

um Cascudo que não era adepto de fazer parte da Academia Brasileira de Letras: 

 
Visita à Academia Brasileira de Letras. [...] Palavras gentis do presidente 

Austregésilo de Athaíde. Saudações de Peregrino Júnior, generoso e feliz, e 

Aurélio Buarque de Holanda, de harmoniosa graça. Abraços e frases 

comprometedoras. Intimidade afetuosa e rápida. Proclamo-me Sempre Noivo 
da Academia, sem ameaças ilusivas de consórcio (CASCUDO, 2010, p. 52). 

 
 

Homem de personalidade forte, Cascudo nunca se rendeu “aos feitiços da política” nem 

aos “amavios dos postos administrativos”, como ele próprio afirma: 

 
Por que resisti aos feitiços da política eleitoral e os amavios dos postos 

administrativos, ainda tão sedutores? Simplesmente porque não encontrava 

neles equivalência amável às minhas predileções. Resisti mesmo ao senado, 

insistência do doutor Getúlio Vargas. Nunca fui secretário de Estado, nem 
oficial de gabinete, fui sempre presidente de minha república, escravo das 

minhas predileções, escravo negro de eito, cantando, cortando cana ou 

despolpando algodão nas minhas propriedades invisíveis, mas existentes em 
mim mesmo (CASCUDO apud LIMA, 2015, p. 32). 

Ao se negar a assumir os grandes postos acima mencionados, Cascudo fazia questão de 

ser chamado de professor: 

 
Faço questão de ser tratado por esse vocábulo que tanto amei: professor. Os 

jornais, na melhor ou na pior das intenções, me chamam de folclorista. 
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Folclorista é a puta que os pariu. Eu sou um professor. Até hoje minha casa é 

cheia de rapazes me perguntando, me consultando (CASCUDO apud LIMA, 

p. 42). 
 
 

Acrescenta: 
 
 

Não havendo amor, quase carnal, com a sua especialidade, o professor é um 

carregador de palavras imóveis e não um piloto de memórias vivas. Aula não 
é filme, reproduzindo indefinidamente atos de verismo impecável, mas 

representação em palco aberto, onde cada exibição é uma atitude responsável 

e insuscetível de revisão retificadora (CASCUDO apud LIMA, 2015, p. 50). 

 
 

Mesmo aposentado, continuou, com muita generosidade, atendendo como Professor a 

quem o procurava em sua residência, que eram muitos: de alunos a pesquisadores de várias 

áreas de atuação: História, folclore, etnografia, entre outras. Na voz de Diógenes da Cunha 

Lima: “Escritores vinham conhecê-lo e tratavam-no com reverência. Sorria, mas retribuía as 

reverências como se fosse uma gaiatice, uma piada” (LIMA, 2015, p. 23). 

Ao comentar sobre um escritor cearense que lhe pediu prefácio para um de seus livros, 

o humor prevalece: 

 
[...] o cearense Mário Landim diz-me ser Irmão Marista, professor, autor de 

três livros. Dois publicados e deseja, para o terceiro, inédito, prefácio meu. 

Afirma-se velho leitor e fiel aos meus trabalhos. A nenhum cita, certamente 

para não dar-me remorso de havê-los feito (CASCUDO, 2010, p. 119). 

 

 

No ano de 1969, devido a problemas de saúde, sentiu-se exilado, como numa ilha, e, 

com humor, afirma: 

 
Em Hong-Kong. Já posso ler, mas ainda não deixei a ilha penitencial, tornada 

arquipélago. Os médicos convencem Dáhlia que não devo receber visitas. Não 
me contenho e falo demasiado. Há dias cumpre-se o ditado. Os amigos 

compreendem as explicações e deixam lembranças, votos, pilhérias. Outras 

vozes telefônicas irritam-se de haver eu adoecido sem autorização. Estão 

habituados à minha servidão jubilosa (CASCUDO, 2010, p. 111). 

 

No entanto, mesmo se referindo a questões de saúde, continua de forma humorística: 

“Uma voz matinal e feminina pergunta ao telefone: ‘Que horas é o expediente do Professor?’ 

Minha mulher desengana-a. Já não dou expediente. Vivo na ordem do dia!” (CASCUDO, 2010, 

p. 116). 
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Persistindo os problemas de saúde, o escritor passa por limitações físicas, inclusive de 

audição. No entanto, ao descrever essa situação, não constatamos drama, mas uma tentativa de 

perceber sempre o lado positivo: 

 
Surdo, tendo sido melomano, pianeiro de ouvido, não mais percebo a música, 

em clareza e sequência harmônicas. Recebo-a como uma massa confusa e 

sonora, indistinta nas células melódicas, sem o entendimento auditivo para o 
desenho da composição integral. Uma ou outra frase transmite-se, viva e 

nítida, num milagre comunicativo. Pela divina Lei da Compensação, a 

memória guarda e reproduz os trechos outrora familiares, numa restituição 

generosa e suficiente. Já não podendo ouvir música, penso- a (CASCUDO, 
2010, p. 132). 

 
 

Assume-se com “um velho bem-humorado”: 

 
 

Sou, sabidamente, um velho bem-humorado. É porque a surdez põe muito de 
distância, arminho e pelúcia nos pensamentos. É preciso muita obstinação 

para me ser desagradável, é preciso escrever e insistir, mesmo assim a 

mensagem contundente perde os ganchos e as arestas, e eu transformo os 
cacos de vidro em bolinhas para os netos brincarem (CASCUDO, 2007, p. 

189). 

 

 

O humor perpassa toda a existência de Câmara Cascudo. Ao falar sobre a 

impossibilidade de estudar tranquilamente na sua residência, no ano de 1969, coloca: 

 
Moro na Av. Junqueira Aires, no início, a principal via de acesso entre os 
bairros baixos e altos. Diante da minha casa, os automóveis, os ônibus, 

caminhões, tratores, lambretas, mudam a marcha, fazendo primeira, para 

vencer a subida da ladeira. [...] Incluam as buzinas e o tiroteio da escapação. 

Haverá lugar mais recomendável para o estudo tranquilo? (CASCUDO, 2010, 
p. 109). 

 
 

Ao chegar em casa, depois de uma homenagem que lhe foi feita no Lions Club, na cidade 

de Natal, onde passou o maior tempo de sua existência, reflete sobre si mesmo e afirma: 

“Desejava ser quanto pensam que sou...” (CASCUDO, 2010, p. 89). Continuando nessa linha 

de autorreflexão: “A primeira vez que me vi, reproduzido num filme cinematográfico, fiquei 

em demi-deuil. Eu era aquilo? Julgava-me um tanto melhor. Não acredito na fidelidade dos 

espelhos” (CASCUDO, 2010, p. 186). Em outro momento, questiona-se: “Por que Deus me fez 

graúna, em vez de tornar-me abelha?” (CASCUDO, 2010, p. 79). 
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Ainda segundo Lima (2015), quando ele recebeu a Medalha de São Gregório, outorgada 

pelo Papa, afirmou: “É um problema para São Pedro. Ele sabe muito bem que sou pecador 

confessional. Como vai me recusar a entrada se eu chego lá portando esta medalha de São 

Gregório?” (CASCUDO apud LIMA, 2015, p. 22). 

Sua irreverência também era notada na sua escritura, como nos confirma Lima (2015, 

p. 18): 
 

 

Fui indicado pelos professores Saturnino e José Melquíades para “pingar” os 

originais do Mestre antes de irem para a editora. O que seria pingar o livro? 
Cascudo usava a sua própria ortografia. Ele escrevia, por exemplo, a palavra 

“mixto” e justificava dizendo que a forma espanhola era melhor. Eu 

argumentava: “Mas no dicionário se escreve com s e não com x, professor”. 
E ele: “O dicionário está errado”. Não adiantava. Eu tinha que pingar o livro. 

Depois é que fui entender que pingar não significava colocar pingos. Os 

Inquisidores, na Idade Média, pingavam azeite fervente na barriga das pessoas 

para que confessassem crimes. Cascudo sentia-se pingado. 

 

 

O fato mencionado acima exemplifica a característica de pesquisador que Cascudo teve 

durante toda a sua vida: 

 
Buscando o amplo entendimento, Câmara Cascudo foi sempre atento a 

particularidades. Um dia, cheguei à casa dele e perguntei: “Professor, o que 

diabo quer dizer nhem-nhem-nhem? O povo diz: Fulaninho fica naquele 
nhem-nhem-nhem e não resolve nada”. Ele respondeu não saber. Uma semana 

depois, ele me manda um bilhetinho: “Favor baixar no meu terreiro”. Eu fui. 

Ele me disse: “Descobri”. A hipótese pode não ser verdadeira, mas é, pelo 
menos, sedutora. “Nhem-nhem-nhem vem do verbo tupi nenhem, que quer 

dizer falar, ficar falando sem resolver as coisas” (LIMA, 2015, p. 21). 

 

 

Aprofundando seu sentimento com as letras, desejou ser enterrado com o uniforme de 

professor Emérito e não com o uniforme do Direito, curso no qual era formado. A respeito 

desse fato, explica Lima (2015, p. 19): 

 
[...] Eu já estava como reitor quando ele me pediu para mandar fazer a “roupa 

da viagem”. Eu tentei desviar a conversa, brincando: “O senhor vai viajar para 
onde?”; e ele: “Você sabe, a roupa da viagem! Eu não quero aquela vermelha 

do Direito. Eu quero aquela outra de Professor Emérito, de arminho, que rima 

com velhice e com carinho”. Mandei fazer essa roupa e assim saiu para a 
última viagem. 

 

Referindo-se a um escritor de renome da literatura brasileira que andava esquecido, diz 

Cascudo (2010, p. 124): “[...] 101 anos do nascimento de Graça Aranha. Não está 
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esquecido. Apenas aposentado do serviço ativo da notoriedade literária”. Já ao receber uma 

carta do escritor Jorge Amado, sarcasticamente relata: “[...] Visita de Janaína e Jorge Miguel 

Mayer, sobrinhos de Jorge Amado, cuja carta credencial, formalística, começa: ‘Cascudinho, 

meu amor!’. Deus te abençoe, Balduíno” (CASCUDO, 2010, p. 125). 

Comentando sobre a modernidade que chega às cidades, descreve uma cena de forma 

ao mesmo tempo bastante poética e sarcástica. Nesse caso, especificamente, refere-se à cidade 

de Recife, em Pernambuco: 

 
No tempo de Castro Alves a Academia de Direito era na Rua do Hospício, A 
Praça Dezessete (Praça do colégio), movimentada e clássica, era a Praça! 

paisagem de apóstrofes: “A Praça! A Praça é do povo/como o Céu é do 

condor!” Era assim há cem anos. Hoje a Praça pertence ao automóvel e o céu 
é do avião. O povo comprime-se nas calçadas. O condor está empalhado nas 

exposições ornitológicas (CASCUDO, 2010, p. 60). 

 

Sobre a inveja, situação vivenciada, que relata no dia 9 de dezembro de 1969, no seu 

livro autobiográfico, Na Ronda do Tempo, coloca-se, também, de forma bastante humorística: 

 
Todos os diabos-azuis da reação provocam um registro verídico e cruel. 
Lembro e aplico uma trova da “rainha” Lilinha Fernandes: “Se o bem não 

podes fazer, / O mal não faças também, / Que o Bem já faz sem saber, / Quem 

não faz Mal a ninguém!” / – Vai baixar em outro terreiro, Exu!... (CASCUDO, 
2010, p. 180). 

 
 

Através da leitura do livro acima mencionado, vamos percebendo um Cascudo bastante 

sensível: “[...] Aniversário de minha mulher. Tem, aos meus olhos, a idade com que casou. Não 

sei o ano em que nasceu. Sua graça afetuosa independe do Tempo. Vai morrer menina!” 

(CASCUDO, 2010, p. 124). Basta observarmos sua postura para com sua esposa para notarmos 

o quanto era respeitoso com ela: 

 
Grande acontecimento para mim! Viajarei quarta-feira, 9, para o Rio de 
Janeiro. Ausência de dez anos. Dahlia e Daliana vão comigo. A verdade será 

o inverso. Eu é que vou com elas. Minha mulher deliberou atender aos 

convites insistentes de Fernando Luís, que lhe deixará em mãos as três 

passagens. Arrancam o Cascudo da loca. Nesse governo doméstico eu sou, 
funcionalmente, o ministério das Finanças, e o Judiciário, eficientes quando 

concordantes com o executivo feminino (CASCUDO, 2010, p. 27). 

Observando a criatividade presente nas ações dos netos, conclui: “Com a idade da razão 

perdemos a potência mágica da infância. O poder transmutador de valores. [...] Meus 
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olhos já não possuem a perspectiva do maravilhoso, normal nas crianças. Troquei pela 

ciência. Agora sei quanto perdi...” (CASCUDO, 2010, p. 177). 

Cascudo também se refere ao exercício com a linguagem, que pode se tornar árido: 

 

Tenho viajado através de várias gramáticas e furiosos debates gramaticais. 

Desejando ensinar o Bem Dizer, o curso é de Mal Dizer. Como a sintaxe atrai 

a violência!... Minha simpatia pelas pesquisas filológicas, o mistério da 
etimologia, sedução da Semântica, não têm relação alguma com as instruções 

do tráfego vocabular, em que os inspetores não estão de acordo na mão e 

contramão. O sinal vermelho para uns é verde para outros. Fui lendo como 

quem visita um Museu. Para ver. Deus me livre de usar... (CASCUDO, 2010, 
p. 133). 

 

 

Utilizamos as citações acima com o intuito de, a partir da voz do próprio Cascudo e de 

quem conviveu com ele, demonstrar o lado humano, demasiadamente humano, que “gritava 

dentro” de quem é considerado, até os dias atuais, um dos maiores intelectuais que esse país já 

teve. Preferimos, entretanto, denominá-lo de pensador, algo que vai além de intelectual, 

folclorista, pesquisador e, ao mesmo tempo, que engloba todas essas características. Essas 

reflexões comprovam-nos que é possível aliar o trabalho de pensador com a sensibilidade, que 

ser sinônimo de conhecimento não significa, necessariamente, ser sinônimo apenas de 

racionalidade. Afetividade era palavra-chave na existência de Câmara Cascudo, como confirma 

Diógenes de Cunha Lima: “Impossível dissociar Cascudo do afeto. Sorria ou chorava 

facilmente. Passava emoção para as pessoas. Com brincadeiras, mostrava que o saber não 

oprime” (LIMA, 2015, p. 14). 

Como estudioso que era, também nos conta como se dá para ele o prazer com a leitura: 

“A biblioteca é a minha Babilônia. E nela todos os volumes me interessam. Cada livro que leio 

– ou releio – me fascina. Mas a leitura é um hábito. Só a repetição traz o costume, o prazer” 

(CASCUDO apud LIMA, 2015, p. 33). 

Compreendemos que não podemos negar todo o aparato social no qual Cascudo estava 

inserido, como também que ele foi e continua sendo homenageado em vários setores da 

sociedade, mas, que, sobretudo, ele consegue se desvencilhar desse “peso” que colocam sobre 

ele de “o maior folclorista de todos os tempos” e “um dos maiores intelectuais que esse país já 

teve”, sobressaindo-se como um homem que aliou estudos, pesquisas, família, amigos e que 

não se deixou contaminar pelo status social no sentido de se tornar um homem presunçoso e 

insensível, pois muitos “caminhos” levavam-no para isso. Pelos “descaminhos”, pelas 

“veredas”, pelas “linhas de fuga”, salvou-se! 
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Melhor concluir essa contação na voz do próprio Cascudo: “[...] Vivia minha vida e não 

a vida indicada pelos outros. Não fui o que quiseram, fui o que senti, a volição de ser. [..] O 

trabalho para mim não era maldição. Era como o trabalho gostoso de fazer um filho. Prazer” 

(CASCUDO apud LIMA, 2015, p. 38). Enfim, “assim era Câmara Cascudo. Um homem de 

bom humor, de simpatia, de extraordinários saberes e virtudes humanas” (LIMA, 2015, p. 20). 

Além do vício com a pesquisa, tinha um outro que lhe era inseparável. Diz Cascudo: “O 

charuto é quase uma extensão do meu rosto. Este é um dos meus vícios, é vício confessável, 

exibido. Um bom charuto é um prazer cotidiano, mágica fumaça consoladora” (CASCUDO 

apud LIMA, 2015, p. 39). 

 
Figura 3 – Cascudo pela lente de Carlos Lyra 

 

 
Fonte: Disponível em: <http://www.memoriaviva.com.br/>. Acesso em: 05 mar. 2018. 

 

 
Cascudo “encantou-se”, como ele se referia à morte, aos 88 anos, em 30 de julho de 

1986, em Natal. 

http://www.memoriaviva.com.br/
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1.2 Uma leitura “nem melhor nem pior, es outra cosa!” 

O livro que mais me agrada entre os meus é “Canto de 

Muro”, publicado pela José Olympio em 1959. Nem 
sequer posso modificá-lo porque parece trabalho 

mediúnico. É o que mais amo pelo conteúdo de intensa 

significação moral e pelo esforço em realizá-lo 
(CASCUDO apud LIMA, 2015, p. 39). 

 

 

Quando optamos por estudar Canto de Muro, fizemos uma pesquisa para identificarmos 

o que até então tinha sido publicado sobre essa obra. Encontramos, numa investigação inicial, 

apenas duas dissertações de mestrado: a primeira, um estudo na área de Literatura em Língua 

Portuguesa da Universidade de São Paulo (USP), no qual o pesquisador realizou 

aproximações/diálogos entre o brasileiro Câmara Cascudo e o angolano Oscar Ribas. 

A primeira dissertação citada acima objetivou analisar na escritura de Canto de Muro 

aspectos etnográficos, voltados para a observação científica, como também o projeto ficcional 
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do romance, atrelando-o ao modernismo literário. O título da pesquisa é “Câmara Cascudo e 

Oscar Ribas: diálogos no Atlântico”, de Alexandre Gomes Neves, o qual afirma: 

 

Parece-nos produtivo colocar em diálogo dois intelectuais cujas produções se 
aproximam na composição de textos com caráter etnográfico, voltados para 

descrições de cultos religiosos e comportamentos sociais, na compilação de 

narrativas orais e no desejo de registrar e compreender os mais variados 

movimentos da cultura popular. [...] Considerando o processo de construção 
das personagens de Canto de Muro, podemos sugerir que a adesão do leitor 

não se dá em relação ao personagem em particular, mas a uma certa 

perspectiva adotada pelo narrador naturalista, que nos leva a observar junto a 
ele cenas e seres normalmente ignorados pela média das pessoas. A adesão ao 

texto pode ser melhor efetivada tendo-se em vista o conhecimento de 

particularidades sobre os seres descritos do que em relação aos seres em si, já 
que estes ao não ganharem pleno estatuto fictício, esvaem-se como seres 

particulares e projetam-se na leitura como exemplares de uma espécie. [...]  O 

romance de Câmara Cascudo, no limite entre a ficção e a não ficção, constitui 

um tipo de narrativa que encontra seu sentido no conjunto da obra do escritor. 
Cada capítulo em que descreve os animais que elege como personagens é 

atravessado por dados de história, geografia, biologia, etc., além de alusões à 

“sabedoria popular”, o autor circula o objeto em busca do maior número de 
faces. Em cada capítulo registra-se o movimento ensaístico dotado de 

perspectiva enciclopédica, bem ao gosto da escrita de Câmara Cascudo [...] 

(NEVES, 2008, p. 19 e 28). 

 

 

Segundo o texto acima citado, a abordagem dada pelo pesquisador não apresenta relação 

com o enfoque que desenvolvemos em nossa pesquisa: um estudo que trata da forma moderna 

de o narrador de Canto de Muro fabular, enfatizando aspectos das teorias de Gilles Deleuze e 

Félix Guattari sobre o devir-animal, como também sobre animalidade, a partir das concepções 

de Evando Nascimento e Maria Esther Maciel. No próximo tópico desta introdução, 

detalharemos mais acerca do enfoque da nossa pesquisa. 

No entanto, concordamos quando Neves se refere à linguagem irônica e sarcástica 

presente na voz do narrador de Canto de Muro: 

 

[...] A modulação da voz do narrador indica uma busca pela proximidade com 

o leitor. Estamos diante de um professor que deseja nos falar de perto e de um 

modo significativamente humanizado, sem a impessoalidade que um discurso 

didático pode atingir. A prevalência é do tom irônico [...] Os vocábulos que 

utiliza para descrever Vênia, uma lagartixa, “soberba”, “robusta”, 
“audaciosa”, “corredora olímpica”, “saltadora esplêndida”, nos revelam as 

intenções sarcásticas (NEVES, 2008, p. 26). 
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A segunda dissertação de mestrado que encontramos sobre Canto de Muro é da 

professora Ivone Agra Brandão, defendida no Programa de Pós-Graduação da Universidade 

Federal de Campina Grande e vinculada à base de pesquisa Cultura, Poder e Identidades. Nas 

palavras de Brandão (2016, p. 06): 

 
 

Este trabalho tem por intenção elaborar uma leitura de Luís da Câmara 

Cascudo, a partir de seu único romance publicado, intitulado Canto  de Muro: 

Romance de Costumes. Mesmo tendo o autor potiguar experimentado as 

várias experiências escriturárias, como as voltadas ao estudo da Cultura 
Popular, da História, da etnografia e nos mais variados textos memorialísticos, 

especialmente neste livro, que Cascudo lança toda uma carga emotiva e 

sentimental incutindo, numa intensa escrita de si, uma leitura realizada a partir 
de suas memórias de infância e de vida. Desta forma, nossa pretensão em 

buscar uma produção neste teor é encontrar as marcas de um Câmara Cascudo 

escritor de romances, uma atividade inesperada, que revela as marcas de um 

autor que não foge dos temas que fizeram parte do corpus de sua obra. É a 
partir deste registro que analisaremos em especial seu envolvimento indireto 

com os Movimentos Regionalistas e, outrossim, com o Modernismo paulista; 

problematizaremos que esta referência ao mundo literário esteja em suas 
obras, ligada, pelo fato do autor se preocupar com as marcas produzidas pelos 

populares; então devido a esta prerrogativa, consideramos indispensável 

trabalhar não só os conceitos de cultura popular, mas também os de povo e 
tradição, traçando um paralelo entre os questionamentos de pesquisadores da 

área e o próprio entendimento de Câmara Cascudo. Pois, compreendemos que 

é estudando essas identificações de Cascudo que o entendemos como escritor 

e além do mais, apontar quais são os objetivos inerentes em sua obra. Desta 
forma, Canto de Muro está inserido dentro desse complexo escriturário pelo 

qual o próprio autor, ao longo de seus intensos anos de pesquisa, vai tecendo 

fios que unem uma produção a outra. 

 
 

Ao observarmos as afirmações de Brandão (2012, p. 06), concordarmos quando ela 

afirma que Canto de Muro se constitui como um texto que “está inserido dentro desse complexo 

escriturário pelo qual o próprio autor, ao longo de seus intensos anos de pesquisa, vai tecendo 

fios que unem uma produção a outra”. Apesar dessa concordância, a abordagem da professora 

se diferencia da nossa, visto que não estamos trabalhando esse aspecto da cultura popular, do 

regionalismo, nem atrelando o livro de Cascudo à periodização literária, entre outros aspectos 

também, como os históricos, que remetem à linha de pesquisa à qual a professora está ligada. 

Porém, reconhecemos a importância do estudo da professora, que, certamente, contribuirá para 

mais pessoas desejarem ler essa surpreendente obra escrita no final dos anos 1950, aqui, na 

então província de Natal. 
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Quando já estávamos em processo de escritura deste trabalho, a professora Mirlene 

Coutinho de Melo apresentou a sua dissertação de mestrado, no ano de 2015, no mesmo 

programa de pós-graduação em que estamos inseridas, intitulada “Canto de Muro: a construção 

de um mundo de papel”, analisando o livro a partir da linha de pesquisa Memória Cultural. A 

autora expõe: 

 
Este estudo tem como objetivo compreender e analisar a presença da 
intertextualidade para a construção da narrativa cascudiana em que 

evidenciamos a existência de outros textos tanto de estudos divulgados da 

História Natural, quanto da cultura popular, que contribuem para a formação 

do texto literário e para a cultura e para a memória coletiva. [...] antes de 
adentrar pelo campo da intertextualidade, refletimos também sobre os 

elementos memorialistas e autoficcionais que fazem parte da obra [...] 

(MELO, 2015, p. 05). 

 
 

O estudo de Coutinho é de relevante importância para a compreensão de Canto de Muro, 

mas como confirma a citação acima, a análise da professora não tem nenhuma relação com o 

que estamos estudando, inclusive no que diz respeito ao aspecto da intertextualidade, que não 

abordaremos em nosso estudo, apesar de concordar com Coutinho que esse procedimento é 

utilizado na escritura do romance do início ao até o final do texto. 

Dando continuidade às nossas investigações, no livro Dicionário Crítico Câmara 

Cascudo, organizado por Marcos Silva, historiador e professor da USP/SP, e publicado pela 

editora Perspectiva, no ano de 2003, Telê Ancona Porto Lopez escreveu um tópico sobre Canto 

de Muro, de cunho informativo e classificatório, com o objetivo de orientar os leitores e futuros 

pesquisadores acerca da referida obra. Segundo a autora, 

 
[...] Canto de Muro é, de fato, um romance de costumes, como o classifica, 

com humor, seu subtítulo. Mas, um romance de costumes que se debruça sobre 

o mundo dos animais, tendo como personagens insetos, aves, répteis, 

pequenos mamíferos moradores e visitantes de um quintal abandonado, o 

canto do muro velho, em Natal, onde árvores, trepadeiras, chão, ruínas e 

refugos guardam existências miúdas em constante sobressalto. É um romance 

que fixa elementos da fauna e da flora, uma geografia regional e explora ditos, 

sabenças e práticas do nordeste brasileiro. Mesmo enriquecendo a 

singularidade do espaço, ao colocá-la na esteira da história dos homens e da 

chamada história natural e ao buscar vínculos com outras regiões do Brasil, 

privilegia sempre a tonalidade do folclore (LOPEZ apud SILVA, 2003, p. 23-

24). 



30 
 

 

 

 

Conforme será possível perceber mais adiante, não estamos realizando uma leitura de 

Canto de Muro que aborde esse aspecto do folclore mencionado pela autora, não por o 

negarmos, mas pelo fato de que esse não é o nosso foco de pesquisa. Também não sendo nosso 

objetivo trabalhar os diálogos que Cascudo mantém com a literatura das mais variadas épocas 

e culturas, concordamos com a autora quando pontua: 

 
A valorização da vida no canto do muro começa nos títulos dos capítulos que 
parodiam obras científicas em latim, crônicas antigas, romances de cavalaria, 

de cordel e autores consagrados como Lima Barreto, Pirandello e Francisco 

de Assis. “De re aliena”, “Gesta de Grilo”, “De como Licosa Perdeu uma Pata 

e o mais que Sucedeu”, “Triste Fim de Raca”, “Três personagens à Procura de 
um Autor” ou “Irmã Água” são bons exemplos (LOPEZ apud SILVA, 2003, 

p. 24). 

 
 

Para a autora: 

 
 

Canto de Muro trabalha com êxito a intertextualidade em sua estrutura; alia a 
ficção a dados absolutamente corretos de zoologia, da botânica, da história, 

da mitologia, da geografia, permeados pelo folclore, e recolhe citações de 

poetas amenizadoras do escopo didático que disfarçadamente se instala. Como 
sempre mescla à narração as informações e os trechos selecionados, não 

hiperbólicos, bizantinos nos sobrenomes tirados dos padrinhos naturalistas 

(LOPEZ apud SILVA, 2003, p. 25). 

 
 

Continua Lopez com seu raciocínio sobre a obra: “O narrador enquanto personagem, ou 

seja, o naturalista das horas vagas, dotado de altíssima erudição e sofisticada simplicidade, 

profundo conhecedor do folclore de todos os países, não se desperdiça em informações 

pernósticas” (LOPEZ apud SILVA, 2003, p. 25). Com base nessa afirmativa, discordamos do 

fato de a autora considerar Cascudo um naturalista, por entendermos que ele anda na contramão 

dos naturalistas, pois foge dos conceitos e estereótipos difundidos por estes, como mostra o 

exemplo que segue abaixo. Quanto à expressão “padrinhos naturalistas”, há controvérsias, 

posto que, quando Cascudo se refere aos naturalistas, geralmente, é no sentido de ironizar suas 

posturas. Vejamos: 

 

Não devo julgar (Nolite judicare, Mateus, VIII.1) se o morcego foi rato 

nalguma fase de sua existência. Ingleses, alemães e franceses crêem 

afirmativamente porque Quiró na língua deles é flittermouse, rearmouse, 
sledermaus, flaedermuss, chauve-souris, onde o elemento “rato”, mouse, 

maus, muss, souris, está visível. Quiró não dá importância a estas lucubrações 

biológicas de alta genética evolucionista. Nem mesmo prestou devida atenção 
a Cuvier que, em 1797, lhe batizou a família como 
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quirópteros, de “mão” e “asa”, porque as membranas cutâneas se estendem 

entre os dedos fantasticamente alongados, envolvendo-o até os pés 

(CASCUDO, 2006, p. 29). 

 
 

Com base na citação abaixo, concordamos com Telê Ancona Porto Lopez (apud 

SILVA, 2003, p. 25): 

 
Predomina, no narrador/personagem, o lirismo do olhar que transfigura, 

através de imagens, comparações, sinestesias, adjetivos precisos, um local 

desprezado e corroído, ao captar nele a pulsação da vida, a dimensão plástica 
nas cores da vegetação e dos seres, nas luzes e sombras, nas diversas danças 

de amor e de morte; a dimensão dos sons da terra, dos chilreios, cantos e 

guinchos ou dos silêncios ominosos; o alcance dos perfumes e cheiros. 

 
 

O professor Eulício Farias de Lacerda, em 1969, dez anos após a primeira publicação 

de Canto de Muro, escreveu um artigo sobre o livro, intitulado “Canto de muro – um poema de 

linguagem da natureza”, que foi publicado num periódico da Universidade Estadual de São 

Paulo (UNESP), da página 211 a 217. O texto encontra-se disponível atualmente em PDF, na 

Internet. A abordagem feita pelo referido professor acerca do livro foi no sentido de explorar 

os aspectos estilísticos e semânticos da obra, como podemos exemplificar com o texto que 

segue: 

 
O “Canto de Muro” do escritor norte-rio-grandense é uma obra sui generis, 

história natural romanceada, onde o cientista se confunde com o poeta numa 

simbiose encantadora. Ali, plantas e pássaros, coisas, insetos e todos os 

bichinhos de um canto de muro, recebem do autor um tratamento paternal, 
afetivo, numa linguagem muito próxima da Poesia que de qualquer outra 

expressão humana. O primeiro passo que se deve dar para quem deseja fazer 

um estudo completo da linguagem e estilo cascudeano é o de necessariamente 
fazer-se uma análise que aborde em todos os ângulos os aspectos semânticos 

e estilísticos da obra do nosso folclorista (LACERDA, 1969, p. 01). 

 

Concordamos com a fala do professor Lacerda (1969, p. 01), quando destaca o aspecto 

poético presente na narrativa cascudiana: “Ali, plantas e pássaros, coisas, insetos e todos os 

bichinhos de um canto de muro, recebem do autor um tratamento paternal, afetivo, numa 

linguagem muito próxima da poesia que de qualquer outra expressão humana”. 

A professora Fabíola da Silva Albuquerque, do Departamento de Fisiologia da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), escreveu um artigo intitulado “A 

etologia do Canto de Muro”, conforme citação que segue: 
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O livro é pura etologia, poeticamente romanceada. Embora o autor alerte para 

o equívoco do antropocentrismo: “Como somos nós a medida de todas as 

cousas, calculamos pela nossa a inteligência dos animais, e nunca pensamos 

na valorização dos atos que só o animal pode fazer e que talvez seja este um 
ato essencial à sua vida...”, as analogias povoam essa prosa com total 

liberdade. Mas, é da liberdade poética que surge o prazer dessa leitura de um 

Cascudo seduzido pela história natural: “Só cantam os grilos machos. As 
fêmeas ouvem, compreendem e respondem material e satisfatoriamente 

segundo circunstâncias de tempo e lugar. Não é, como dizem, privilégio dos 

grilos. Desde a velha antiguidade sempre as serenatas e os cantos 

esponsalícios foram privativos dos homens. Nunca ouvi falar em serenata 
feminina nem declaração melódica entoada por uma voz de mulher. São elas, 

como as senhoritas ou madame grilo, as inspiradoras, os motivos, as 

finalidades dos cantos” (Disponível em: 

<http://www.mcc.ufrn.br/portaldamemoria>. Acesso em: 01 out. 2013). 

 

Com base na citação acima, confirmamos o enfoque da etologia presente na obra, no 

entanto, esse também não é nosso foco. 

Diógenes da Cunha Lima, no ensaio biográfico sobre Cascudo, intitulado “Câmara 

Cascudo: Com vivência”, também se refere a Canto de Muro, abordando a etologia: 

 
Antes de ser reconhecida, globalmente, a etologia como ciência, Cascudo já 

publicara o seu Canto de Muro. A fauna e a flora desse “romance de 
costumes” já apresentam a investigação sobre a preservação das espécies em 

seus habitats. Insetos, aves e répteis são observados no padrão de 

comportamento em ambiente natural. Os bichos atuam como personagens 

tratados com ciência acrescida de carinho, humor e poesia. Cada animal tem 
o seu nome indicativo de sua função ou de nobre relacionamento. Ele chama 

de Sofia a coruja (chegou a criar uma, Maroca); nota o bailado do escorpião 

Titius; Fu, o grande, solene e obeso cururu; Catá, o velho urubu capenga e 
filósofo; e ainda um xexéu ladino, declinando quid, quae, quod; Vênia é a 

lagartixa concordante; o morcego é Quiró; Raca é a jararaca; Licosa, a aranha. 

No comportamento animal, ele observa que até o grilo é tenor e que só o 
macho canta. Cascudo também foi um dos primeiros a usar no Brasil o sentido 

da palavra ecologia e ser um grande defensor. Inclusive em defesa da raposa 

e do gato-do-mato no sertão (LIMA, 2015, p. 52). 

 
 

Em seguida, encontramos um fichamento sobre Canto de Muro, elaborado por Luíza 

Larangeira da Silva Mello, numa página da internet, intitulada “Roteiros & Descobrimentos”. 

Era o site do Projeto Integrado de Pesquisa “Modernos Descobrimentos do Brasil”, que foi 

patrocinado pelo Conselho Nacional de Pesquisa (CNPq) e estava vinculado ao Departamento 

de História da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio). O projeto 

encerrou-se em 2004. O referido site era produzido por professores e alunos pesquisadores 

dessa Universidade. 

http://www.mcc.ufrn.br/portaldamemoria
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Por se tratar de um fichamento, a professora percorre a sequência de todo o texto, 

listando, inclusive, todas as epígrafes. Citamos um trecho no qual a autora aponta a tese central 

do livro. De acordo com Melo: 

 
[...] a tese central é a da crença na existência de uma inteligência, uma 

racionalidade animal que se manifesta sobretudo na capacidade dos animais 

de improvisarem em situações inéditas e de estabelecerem entre si alguma 

forma de comunicação. O reconhecimento pelo homem da inteligência dos 
animais que não pertencem à sua própria espécie põe em xeque a sua 

superioridade (MELO. Disponível em: 

<www.historiaecultura.pro.br/modernosdescobrimentos/>. Acesso em: 03 
out. 2013). 

 
 

Compactuamos com a tese apresentada pela autora, salientando que o trabalho 

mencionado é apenas um fichamento, no qual ela evidencia a tese geral do texto cascudiano. 

Mello conclui seu fichamento remetendo ao último capítulo do livro, que somente consta na 

primeira edição de Canto de Muro, mas que nos dá a ideia da mensagem que a narrativa 

cascudiana explicita. Não conseguimos compreender porque o último capítulo foi retirado da 

edição de 1977, quando Cascudo ainda era vivo. Concordamos plenamente com o raciocínio da 

professora: 

 
Outra ideia importante que toma forma mais delineada no vigésimo quinto 

capítulo ("Magestati naturae par ingenium") é a de que, a despeito das 
inúmeras conquistas e avanços tecnológicos que fornecem ao homem 

benefícios materiais, a vida da espécie homo sapiens está mais e mais carente 

de felicidade. As conquistas da ciência, os progressos técnicos, o acelerado 

processo de urbanização e sobretudo de civilização teriam imprimido à vida e 
às mentalidades da espécie humana um materialismo e um utilitarismo 

exacerbados que levariam o homem a se afastar por um lado da natureza e por 

outro da moral. Ao se afastar da natureza o homem posiciona-se além de um 
equilíbrio que lhe poderia garantir segurança e estabilidade. Para evitá-lo cria 

ele próprio a moral (a moral está ausente nas relações das demais espécies de 

seres vivos), cujo o núcleo é a religião, entendida como fé e espiritualidade. 

Consumido pelo extremo materialismo da modernidade, o homem despoja-se, 
a cada dia, de seus princípios morais, de sua fé, do espírito poético que poderia 

alimentar a sua vida e torna-se cada vez mais infeliz (MELO. Disponível em: 

<www.historiaecultura.pro.br/modernosdescobrimentos/>. Acesso em: 03 
out. 2013). 

 

 
Em um desses passeios que costumamos fazer pelas livrarias, deparamo-nos com um 

livro intitulado Câmara Cascudo e seu Erudito Preparo Linguístico no Romance Canto de 

Muro, escrito por André Valério Sales e lançado pela União Brasileira de Escritores do RN. O 

http://www.historiaecultura.pro.br/modernosdescobrimentos/%E2%80%93
http://www.historiaecultura.pro.br/modernosdescobrimentos/%E2%80%93
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referido autor aborda, como o próprio título afirma, aspectos linguísticos referentes ao 

vocabulário de Canto de Muro. A escrita do livro se deu a partir da inquietação do autor quando 

leu, no Dicionário Crítico Câmara Cascudo (2003), opiniões sobre essa obra cascudiana com 

as quais diverge. O autor aponta: 

 
Fiquei inquieto desde que li no Dicionário Crítico – Câmara Cascudo 
(Marcos Silva, 2003) as opiniões de Hilário Franco Júnior, professor da 

Universidde de São Paulo/USP, sobre a obra cascudiana. Franco Jr. (2003: 

47) critica ali, erroneamente, a falta de viagens etnográficas de Cascudo e sua 

possível falta de “preparação linguística”. Ao mesmo tempo, no mesmo 
Dicionário, Telê Ancona Lopez, também professora da USP, elogia a 

preparação linguística de Cascudo demonstrada, por exemplo, em seu 

Romance Canto de Muro, de 1959; a escritora Telê Lopez (2003: 25) destaca 
a predominância no Romance cascudiano do “lirismo do (seu) olhar”, e o uso 

de Figuras de Linguagens expressas no livro “através de imagens, 

comparações, sinestesias, adjetivos preciosos”, etc. (SALES, 2013, p. 21). 

 

 
Enfim, o livro de André Sales tem como objetivo principal contestar a opinião do 

historiador Hilário Franco Júnior, tendo como aparato para suas argumentações a opinião da 

escritora Telê Ancona. No primeiro capítulo, ele apresenta as ideias de Hilário Júnior; no 

segundo, as de Telê Ancona; e, no terceiro, o autor realiza sua análise sobre o aparelhamento 

linguístico de Canto de Muro. Para ele, 

 
análise da erudição Linguística de Cascudo e sua prosa poética em Canto de 
Muro: Especificamente sobre o livro Canto de Muro, escrito por Cascudo em 

1957 e publicado em 1959, há que se afirmar que é um trabalho muito bem 

elaborado, erudito e artístico. Nele, parafraseando Ítalo Calvino (1993), se 

percebe um “trabalho amoroso de ourivesaria”, explícito em sua estética, em 
sua semântica lexical, tanto na sua construção gramatical como na associação 

cognitiva do pensamento e nas camadas fônicas da linguagem empregadas 

pelo etnógrafo potiguar (SALES, 2013, p. 37). 

 
 

O autor prossegue sua escritura realizando um estudo a respeito das figuras de 

linguagem utilizadas por Cascudo, exemplificando com vários trechos do livro. Ao todo, ele 

mostra que o autor fez uso de vinte e uma dessas figuras, explicando seus sentidos e 

exemplificando com trechos do livro Canto de Muro. Finaliza seu trabalho mencionando o 

desejo de que a obra seja utilizada nas salas de aula do Ensino Médio, ideia com a qual 

concordamos, pois será muito interessante colocar os alunos desse nível de ensino em contato 

com uma obra tão complexa e, acima de tudo, poética, como é esse canto cascudiano. 
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Este não é o primeiro trabalho que André Sales escreve sobre a obra e a vida de Câmara 

Cascudo, mas é o primeiro em que se volta ao estudo sobre Canto de Muro. Conclui o autor: 

 
[...] acredito que todos os objetivos indicados para serem realizados com  essa 

análise foram atingidos. Dessa forma, o trabalho: a) provou como sendo 
errônea a suposição de Hilário Franco Jr.; b) demonstrou que a obra de Câmara 

Cascudo, essencialmente os escritos da maturidade, tomando-se por base o seu 

livro Canto de Muro, revela uma excelente preparação linguística por parte do 

etnógrafo potiguar; c) comprovou que o Canto de Muro é um texto literário 
todo escrito em prosa poética e que, além disso, por ser um romance contendo 

inúmeros traços autobiográficos de seu narrador/personagem, torna-se bem 

mais importante que um escrito cascudiano comum (SALES, 2013, p. 83). 

 

 

O narrador menciona na citação acima todos os tópicos de sua pesquisa. Difere do tipo 

de pesquisa que realizamos, mas concordamos com ele quando afirma que o livro é “um texto 

literário todo escrito em prosa poética” e que é “um romance contendo inúmeros traços 

autobiográficos de seu narrador-personagem” 

Deduzimos ser interessante divulgar esse estado da arte, pesquisa que desenvolvemos 

com bastante atenção, por compreendermos que será útil para as próximas investigações que 

venham a ser realizadas sobre Canto de Muro. Sabemos que Câmara Cascudo vem sendo 

estudado em todo o mundo, porém, sua vertente literária é muito pouco pesquisada e sua leitura 

deixa a desejar nos cursos de Letras do nosso estado e do nosso país. 

Compreendemos a importância dos trabalhos mencionados acima, como também 

entendemos a urgência deste nosso estudo, que, sendo de uma área de pesquisa ainda não 

realizada, surge como uma nova contribuição que se juntará às demais. Registramos nosso 

desejo de que outros estudos possam ressaltar o aspecto literário presente na escritura de Canto 

de Muro. 

Mesmo não sendo uma análise sobre Canto de Muro, desejamos dar ênfase ao livro 

Câmara Cascudo: viajante da escrita e pensamento nômade, da professora Ilza Matias de 

Sousa, visto este ser um estudo que foi realizado pela mesma linha de pesquisa em que estamos 

inseridas. A referida professora analisa dois livros de Cascudo: Prelúdio e fuga do real e A 

história dos nossos gestos. Para ela: 

 

Podemos aplicar a Câmara Cascudo o epíteto de poeta? Por quê? Porque, 

conforme as sábias e belas palavras de outro poeta, Manoel de Barros, “poeta 
é um sujeito inviável – aberto aos desentendimentos, como um rosto”. 
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Assim, é a força poética que constrói em Câmara Cascudo uma obra singular: 

imaginações literárias projetadas em cartografias imaginárias (SOUSA, 2006, 

p. 89). 

 
 

Com relação a Prelúdio e fuga do real, afirma Ilza Matias de Sousa: 

 

A cartografia literária, ou poética, surge, então, nas margens do invisível, no 
ínfimo que habita a natureza exuberante em seus silêncios. As pequenas 

regiões a que se tem acesso apenas se o imaginário explorar. Essa é a 

composição cartográfica que encontramos em Prelúdio e fuga do real, 

enquanto mapeamento de representações espaciotemporais. Enquanto arte de 
compor com linhas imaginárias, transversais e divisoras de águas, as marcas 

de discursos e saberes múltiplos (SOUSA, 2006, p. 90-91). 

 

 

Ao analisar História dos nossos gestos, a autora também percebe a poeticidade presente 

no texto cascudiano: 

 
A tessitura da narrativa, quando se liga à infância, produz-se na perplexidade 

do sujeito, ganha parentescos com o narrador moderno. O narrador fala 

reiteradamente de recalques obscuros, sublimações inconscientes e 
imemoráveis. Isso desorganiza o inteligível do tempo, põe em cena um 

narrador que tece o lúdico, o poético, uma erótica do discurso, um “eu” entre 

uma constelação de circunstâncias, personagens e figuras (SOUSA, 2006, p. 
115). 

 
 

Nessa perspectiva, apresentamos o texto da professora Ilza Matias de Sousa por ser o 

único trabalho, até então, que estuda o texto cascudiano a partir da abordagem teórica que 

estamos enfatizando no nosso estudo. Copiando Cascudo, nosso texto não é melhor nem pior, 

apenas é uma outra abordagem que deseja se unir às demais como mais uma possibilidade de 

leitura dessa obra cascudiana, que merece ser estudada por todos os cursos de Letras do nosso 

país. 
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1.3 O amor pela pesquisa e a recherche 

O olho de Cascudo parece ver e perceber algo a mais no 

vasto horizonte da cultura humana. Outros saberes que o 
vento e a brisa da cidade de Natal fazem circular sem freio 

da razão e do real circundante (SOUSA, 2006, p. 28). 

 

 

Câmara Cascudo deu início à escritura do romance Canto de Muro em fins de dezembro 

de 1956, mas a obra foi publicada somente em 1959 pela editora José Olympio. O livro é 

composto por 24 (vinte e quatro) capítulos. O primeiro denomina-se “Canto de muro e seus 

moradores”, no qual o narrador faz uma apresentação do espaço onde a narrativa se passa 
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e de seus personagens-animais. A partir do 2º capítulo até o 24º, o autor produz uma narrativa 

concernente às ações de cada um dos personagens; no capítulo 21º, o personagem principal é a 

água, que representa a vida que desabrocha de todos os cantos do muro. O segundo  capítulo, 

intitulado “Romance de Coruja”, apresenta uma conotação amorosa a partir do título e diz 

respeito a esse animal mítico, símbolo da sabedoria, mas também da morte. O narrador refere-

se à coruja tanto como saber quanto como um ato de amor. É do ponto de vista dessa construção 

do amor que o penúltimo capítulo, “Namoro de pombos”, também é construído. Ele remete ao 

lugar do amor que o pombo representa na cultura romântica, pois, em tempos remotos, este 

servia de correio, levando, inclusive, mensagens amorosas. 

A primeira edição de Canto de Muro (1959) possui um capítulo a mais, intitulado 

“Majestati naturae par ingenium” (do latim, que significa “Majestade natureza por 

temperamento”), o qual tem como epígrafe: “L’intelligence est caractérisée par une 

incompréhension naturelle de la vie” (do francês, com a seguinte tradução: “A inteligência é 

caracterizada por um mal-entendido natural da vida”). A referida epígrafe é de autoria de Henri 

Bergson e está no livro Evolution Créatrice (Evolução Criativa), remetendo-nos à ideia de que 

através do uso de sua inteligência o homem foi produzindo equívocos naturalmente. No 

desenvolvimento do capítulo, deixa-nos claro que a inteligência humana fez com que o homem 

fosse se despojando de seus “princípios morais, de sua fé, do espírito poético que poderia 

alimentar a sua vida e torna-se cada vez mais infeliz” (MELO. Disponível em: 

<http://www.historiaecultura.pro.br/modernosdescobrimentos/>. Acesso em: 01 out. 2013). 

Como a epígrafe de “Majestati naturae par ingenium”, todas as epígrafes citadas na 

introdução de cada capítulo do livro se colocam como “um mote” indicador do que será 

desenvolvido em termos de assunto no capítulo. Essas epígrafes vão do clássico ao popular e, 

por meio delas, o escritor está a nos dizer que a literatura é um constante diálogo com outras 

vozes, que vão desde autores e obras de diferentes épocas até a cultura popular, englobando 

conhecimentos do dia a dia, a filosofia, o mito, o folclore, entre outros. 

Com relação às edições do livro, informa-nos Vicente Cerejo: 

 
 

[...] a editora Global lança Canto de Muro, o famoso romance de costumes 

como classificou Cascudo, e anuncia como quarta edição. Não é. E este é um 

intrigante enigma da grande floresta cascudiana. A primeira edição, e a 
editorialmente mais nobre, é de 1959, com um bico de pena de Luís Jardim 

ilustrando a capa, volume 110 da Coleção Documentos Brasileiros. Sua 

importância pode ser bem medida pela tiragem especial de vinte exemplares 

em papel Westerpost, numerados e assinados pelo autor. O artifício editorial 
está entre a segunda e a terceira edições, ambas da mesma José Olympio. 

http://www.historiaecultura.pro.br/modernosdescobrimentos/
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Mas, com um detalhe, além da grave perda da ilustração de Jardim, o que já 

empobrece sua segunda chegada aos olhos do mundo: é bem menor, com o 

nome do autor encimando a capa. No título, o “C” de Canto de Muro na forma 
de capitular, é desenho de Cecília Banhara. Logo abaixo, o registro de que é 

um “Romance de costumes” e a frase do crítico Wilson Martins apontando o 

livro como “um clássico de segunda fileira”. Tudo estaria certo na segunda 

edição (1977), exatamente igual à terceira (1978), sendo aquela uma co-edição 
do Ministério da Educação através do Instituto Nacional do Livro e, esta, não 

apenas da editora, não fosse um detalhe denunciador aos olhos curiosos dos 

bibliófilos: no verso da folha de rosto de ambas as edições, uma mesma data: 
“Copyright 1977, Luís da Câmara Cascudo”. Certamente havia um encalhe do 

miolo sem a marca “INL/MEC” e, ao reimprimir a folha de rosto, a editora 

não atualizou a data no verso. A rigor, se fosse para aplicar o padrão técnico-
editorial, estaríamos agora diante da terceira edição, esta da Global, ficando 

Canto de Muro com duas edições e uma reimpressão com o autor em vida, e 

uma quarta edição que, na verdade, seria também, e apenas, reimpressão 

também com nova roupagem gráfica e por ser póstuma (CASCUDO, 2007, p. 
18). 

 

Como podemos perceber, a explicação acima é bastante esclarecedora e poderá ser útil 

para futuros estudiosos da obra Canto de Muro. 

Consciente da diferença desse livro em relação ao conjunto da sua obra, Câmara 

Cascudo o explicou em dois momentos: no início, com uma nota introdutória: 

 
Quase todos os episódios contidos neste romance de costumes foram 

observados diretamente e qualquer semelhança não é mera coincidência. Se 
alguns dos meus personagens, fixados na liberdade de todas as horas do dia e 

da noite, portaram-se aqui diferentemente do que fizeram nos laboratórios 

científicos, nas horas de experimentação grave, a culpa pertence a eles pela 

duplicidade cínica de atitudes e sonegação a um depoimento legítimo de 
verdade, diante de pessoas sérias e de boa reputação social. Por mim, foram 

vistos sem que soubessem que estavam sendo motivos de futura exploração 

letrada. Não tiveram tempo para disfarce e transformação parcial ou total nos 
hábitos diurnos e noturnos. [...] certifico haver simplesmente anotado cenas 

de conjunto e atos individuais em pura essência verídica (CASCUDO, 2006, 

p. 11). 

 
 

Ao encerrar a nota, afirma a boa-fé e a honestidade dos seus propósitos, porque no livro 

faz a narração da “vida, paixão e morte” dos animais, examinados do ponto de vista natural, 

social e poético. Continua ele na nota: “Afirmo que este é um livro de boa-fé, como escreveria 

o Senhor de Montaigne, e certifico haver simplesmente anotado cenas de conjunto e atos 

individuais em pura essência verídica. Foram eles os originais aos quais me reporto e dou fé” 

(CASCUDO, 2006, p. 11). Logo na abertura do livro, Cascudo refere-se a Montaigne, filósofo 

francês, considerado um dos maiores humanistas, o qual defendeu a possibilidade de a razão 

ser exercida de outras maneiras e por criaturas não humanas, argumentando que seria 
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presunção do homem pensar que pode assegurar sua supremacia em relação aos outros 

animais (MACIEL, 2016). 

No final, apresenta um “Depoimento”, do qual segue um trecho: 

 
 

Para muito leitor parecerá estranha esta atividade inesperada num velho 

professor provinciano, convertido à sedução da História Natural e aos 

encantos divulgativos de leituras recentes. Canto de Muro, entretanto, é um 

livro de poucos meses, vivido em muito mais de quarenta anos [...] 
(CASCUDO, 2006, p. 217). 

 
 

O enfoque cascudiano dado aos animais, que, geralmente, são desprezados pelo animal 

homem, é comovente. Laboratório vivo, seu texto não se limita, porém, às observações e às 

inclusões no plano da história natural, mas se adensa e transfigura, elevando a vida dos seus 

personagens-animais à altura do mais complexo em suas batalhas pela vida, em tom poético: 

“Bidu cantou a última vez, amiudando a saudação à alvorada, numa aleluia estridente e jubilosa. 

Os outros Bidus prolongaram o canto, atirando-o para as vozes afastadas que o sacodem, longe, 

para os fins do campo e da cidade” (CASCUDO, 2006, p. 26). Esse trecho  de Canto de Muro 

antecipa-nos o poema de João Cabral de Melo Neto, publicado somente no ano de 1966 

(lembrando que o texto de Cascudo é de 1959): 

 
Um galo sozinho não tece uma manhã:/ ele precisará sempre de outros galos./ 
De um que apanhe esse grito que ele/ e o lance a outro; de um galo/ que apanhe 

o grito de um galo antes/ e o lance a outro; e de outros galos/ que com muitos 

outros galos se cruzem/ os fios de sol de seus gritos de galo,/ para que a manhã, 
desde uma teia tênue,/ se vá tecendo, entre todos os galos (MELO NETO, 

1994, p. 342). 

 
 

Em Canto de Muro (2006), os capítulos variam entre 5 e 12 páginas (apenas um possui 

23 páginas – “Reino de Ata”). Cada um deles é dedicado a um animal, às vezes, a mais de um, 

porém, a ordem em que os animais aparecem na narrativa não significa uma hierarquia, uma 

vez que todos são tratados de forma respeitosa e afetiva pelo autor. São chamados à cena 

poética: a coruja, o morcego, o rato, a lagartixa, o guaxinim, o urubu, um escorpião, um canário, 

formigas, um escaravelho, aranhas, um sapo, entre outros animais, assim como água, que, 

intitulada de “irmã”, tem enfatizado o seu poder de vida: 

 
Água escorrendo ciou um novo centro de interesse e de vida. [...] Água 
correndo no chão, dando outra cor, modificando a paisagem rasteira, 

alargando-se constantemente com a contribuição serena das seis a quinze 
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horas. Os fios, com a força de impulsão, escorregam descendo as ladeiras 

minúsculas, espalhando as tonalidades diversas, vencendo e dissolvendo os 

torrões de barro, rasgando canais de brinquedo, fazendo curvas como um rio, 
detendo-se ante pedrinhas inarredáveis mas ladeando, cercando-as de dois 

braços trêmulos e continuando a jornada enquanto recebem o reforço vindo 

das brechas imperceptíveis (CASCUDO, 2006, p. 194). 

 
 

A imagem descrita seria um lugar comum se não fosse a escolha, por parte do narrador, 

de observar os elementos que compõem o cenário do canto do muro de forma poética. Não é 

somente uma rachadura descrita, ele está a nos chamar a ver o que o nosso olhar normalmente 

negligencia no cotidiano, mas que permanece nos acompanhando, olhando-nos à espreita, 

convocando-nos para novos e outros sentidos da e para a vida (RODRIGUES, 2012), como o 

encantamento que pode provocar uma rachadura num tanque de água, no sentido de poder 

despertar interesses outros por parte dos observadores: “Água escorrendo criou um novo centro 

de interesse de vida”. É como se o autor desejasse nos despertar encantamentos para os quais 

nossa visão está obscurecida. 

Para Georges Didi-Huberman (2010, p. 77): 

 

 
[...] o ato de dar a ver não é o ato de dar evidências visíveis a pares de olhos 

que se apoderam unilateralmente do “dom visual” para se satisfazer 

unilateralmente com ele. Dar a ver é sempre inquietar o ver, em seu ato, em 

seu sujeito. Ver é sempre uma operação de sujeito, portanto uma operação 
fendida, inquieta, agitada, aberta. Todo olho traz consigo sua névoa, além das 

informações de que poderia num certo momento julgar-se o detentor. 

 
 

O narrador cascudiano traz consigo essa “névoa” de que fala Didi-Huberman, que com 

sua postura inquietante conduz seus leitores a perceberem algo além das “evidências visíveis”, 

descrevendo os cenários e as ações dos seus personagens de maneira poética, permitindo que o 

ambiente em ruínas adquira novos sentidos para a morada dos seus personagens-animais e que 

o autor desenvolva suas relações por meio de “tecidos” sinuosos: 

Trepadeiras listam de verde úmido o velho muro cinzento, abrindo nos 

pequeninos cachos vermelhos e brancos uma leve alegria visual [...] No canto 

de muro, tijolos quebrados, cobertos pelos cacos de telha ruiva, aprumam-se 
numa breve pirâmide de que restos de papel, pano e palha disfarçam as 

entradas negras da habitação coletiva desde o térreo, domínio dual de Titius, 

o escorpião, e de Licosa, aranha orgulhosa, até o último andar onde mora um 

grilo solitário e tenor. Perto há, tão curvo quanto o pescoço de um cisne, um 
cano onde pende enferrujada torneira. Duas vezes por dia escorre, lento e 

claro, um fio de água trêmula e cintilante na sua cantiga rápida no tanque raso 

de bordas no nível do chão. Uma folha sempre verde passeia devagar na face 
arrepiada, e Dica, a aranha-d’água, corre pela 
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superfície de prata sem molhar as seis patas finíssimas (CASCUDO, 2006, p. 

13). 

 
 

Conforme podemos perceber na citação acima, numa linguagem poética e plástica, o 

narrador atinge estilos e formas que até então não havia utilizado em nenhum dos livros 

anteriores, como pontua o professor Américo de Oliveira Costa (2008, p. 237): 

 
Cascudo, no seu livro, conta histórias desse povo inenarrável, fixando-lhe em 

imagens, gestos, lances, ocorrências, evocações, análises morais, as 

qualidades, as paixões, os costumes, as ambições, as próprias razões de ser. 
Seu canto de muro é como que o país intemporal desse espetáculo singular de 

bichos submetidos à sua lei natural e no curso do seu destino imutável. O 

escritor, numa linguagem poética e plástica, atinge formas e estilos que lhe 
eram até então desconhecidos e inusitados. 

 

 

A partir da nota introdutória do livro, notamos que o autor, mesmo escrevendo um texto 

literário, não se desvencilhou do caráter de pesquisador ao observar seus personagens- animais: 

“Quase todos os episódios contidos neste romance de costumes foram observados diretamente 

e qualquer semelhança não é mera coincidência”. Continua: “Por mim foram vistos sem que 

soubessem que estavam sendo motivos de futura exploração letrada”. No entanto, ele 

desautomatiza o discurso científico – “Se alguns de meus personagens, [...] portaram-se aqui 

diferentemente do que fizeram nos laboratórios científicos, nas horas de experimentação grave 

[...]” – para dar lugar ao anômalo, jogando com o (des)limite entre o humano e o animal e pondo 

em atuação Titius, o escorpião; Sofia, a coruja; Licosa, a aranha; Quiró, o morcego; Dica, a 

aranha d’água; Gô, o rato; Raca, a jararaca; Musi, a cobra; Vênia, a lagartixa; Blata, a barata; 

Ka, o escaravelho; entre outros, como as formigas que deslizam infatigáveis, multiplicando-se, 

como se multiplica a postura do narrador em desdizer os conceitos estabelecidos pela ciência. 

Percebemos que, na escritura de Cascudo, abrem-se vias para o questionamento do que até 

então estava posto pela ciência com relação a esses animais. No entanto, não é função da 

literatura substituir o discurso científico, mas, sim, dialogar com ele nos seus interstícios, por 

isso, citamos abaixo o conceito de escritura literária de Roland Barthes (1997), por 

compreendermos que o modo como Cascudo trabalha com a linguagem na sua obra é algo que 

podemos denominar de escritura: 

 
[...] a literatura faz girar saberes, não fixa, não fetichiza nenhum deles; ela lhes 

dá um lugar indireto, e esse indireto é precioso. Por um lado, ela permite 

designar saberes possíveis – insuspeitos, irrealizados: a literatura trabalha 
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nos interstícios da ciência: está sempre atrasada ou adiantada com relação a 

esta, semelhante à pedra de Bolonha, que irradia de noite o que aprovisionou 

durante o dia, e, por esse fulgor indireto, ilumina o novo dia que chega. A 
ciência é grosseira, a vida é sutil, e é para corrigir essa distância que a literatura 

nos importa. Por outro lado, o saber que ela mobiliza nunca é inteiro nem 

derradeiro; a literatura não diz que sabe alguma coisa, mas que sabe de alguma 

coisa; ou melhor: que ela sabe algo das coisas – que sabe muito sobre os 
homens (BARTHES, 1997, p. 18-19). 

 

 
A escritura cascudiana, com efeito, redimensiona o âmbito do conhecimento acadêmico-

científico com relação aos animais que traz para sua narrativa, pois sentimos como se ele 

“girasse saberes”, na medida em que foge dos estereótipos difundidos pelos naturalistas e nos 

apresenta uma discussão que propõe um novo olhar para o mundo desses bichos. Na abordagem 

que o autor apresenta acerca da vida dos personagens, que vivem no canto do muro, percebemos 

sua tentativa de desconstrução de mitos até então difundidos pelos cientistas: 

Não devo julgar (Nolite judicare, Mateus, VIII, 1) se o morcego foi rato 

nalguma fase de sua existência. Ingleses, alemães e franceses creem 
afirmativamente porque Quiró na língua deles é flittermouse, rearmou-se, 

sledermaus, flaedermuss, chauve-souris, onde o elemento “rato”, mouse, 

maus, muss, souris, está visível. Quiró não dá importância a estas lucubrações 
biológicas de alta genética evolucionista. Nem mesmo prestou devida atenção 

a Cuvier que, em 1797, lhe batizou a família como quirópteros, de “mão” e 

“asa”, porque as membranas cutâneas se estendem entre os dedos 

fantasticamente alongados, envolvendo-o até os pés. Polegares e dedos 
inferiores ficam livres, mostrando unhas agudas e preensoras. Usa e não usa 

do apêndice caudal (CASCUDO, 2006, p. 29). 

 

Conforme podemos perceber pela citação acima e que vai ocorrer durante toda a 

narrativa, na sua escritura, há uma desestabilização desse saber acadêmico e captamos uma 

outra transmissão de saberes: de um pesquisador que, na postura de olhador, direciona sua 

pesquisa para o sensível, apesar de afirmar: “[...] certifico haver simplesmente anotado cenas 

de conjunto e atos individuais em pura essência verídica” ou até mesmo ressaltar sua postura 

de observador, porque, como mencionado anteriormente, ele induz que os animais colocados 

em laboratórios podem ter seus comportamentos alterados: “[...] fixados na liberdade de todas 

as horas do dia e da noite, portaram-se aqui diferentemente do que fizeram nos laboratórios 

científicos, nas horas de experimentação grave [...]” (CASCUDO, 2006, p. 11). 

Vamos, pouco a pouco, observando que Cascudo, como escritor, “encena a linguagem, 

em vez de, simplesmente, utilizá-la”, por meio da narrativa de vida de seus personagens, 
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refletindo e nos levando a refletir “incessantemente sobre o saber” por meio do seu discurso 

“dramático”, compactuando com o conceito de escritura literária barthesiano: 

[...] a literatura encena a linguagem, em vez de, simplesmente, utilizá-la, a 

literatura engendra o saber no rolamento da reflexibilidade infinita; através da 
escritura, o saber reflete incessantemente sobre o saber, segundo um discurso 

que não é mais epistemológico, mas dramático (BARTHES, 1997, p. 19). 

 
 

Essa abordagem de Barthes sobre a linguagem literária é o que ele denomina grau zero 

da escritura, quando o escritor chega à linguagem-limite. Notamos o autor, a cada página lida, 

nesse limite, como se a literatura produzida por ele fosse se caracterizando como uma língua 

estrangeira dentro da própria língua portuguesa, tensionando-a e criando linhas de fuga, 

gerando alteridade nesse canto de muro onde vivem as minorias, os animais, que, em grande 

parte, são exilados pela sociedade. Esses têm vez e voz/rumores na voz do narrador cascudiano. 

Percebemos uma dimensão amorosa que se inscreve na relação animal-escrita, na 

perspectiva deleuziana, desimplicada de uma noção de domesticação na qual o autor de Canto 

de Muro entretém “relações bem ativas com os animais” (DELEUZE, 2005, p. 2), como 

também, na concepção do animal autobiográfico, na qual o narrador estabelece uma comunhão 

com o mundo animal através do olhar atento do pesquisador. Esse fato nos remete a uma 

menção derridiana: 

 
Como todo olhar sem fundo, como os olhos do outro, esse olhar dito “animal” 

me dá a ver o limite abismal do humano: o inumano ou o a- humano, os fins 

do homem, ou seja, a passagem das fronteiras a partir da qual o homem ousa 
se anunciar a si mesmo, chamando-se assim pelo nome que ele acredita se dar 

(DERRIDA, 2011, p. 31). 

 
 

Cascudo é um olhador, pois, ao observar o ambiente ao seu redor, cria suas proposições, 

potencializando o mundo desses animais que vivem no canto do muro e revelando-os em toda 

sua beleza e complexidade. O autor traz à cena do romance personagens que não estão 

normalmente postos na representação literária. São personagens-animais que estão na 

obscuridade, que vivem uma vida velada, escura e obscura, visto que, ao serem percebidos por 

nós, a primeira reação, normalmente, é a de matá-los, livrarmo-nos deles. 

A partir desse olhar do pesquisador, ao narrar sobre as ações dos seus personagens- 

animais, não é uma história que Cascudo nos conta, é um discurso amoroso, tomando essa 
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expressão de empréstimo de Roland Barthes (1997), do seu Fragmentos de um Discurso 

Amoroso. Observemos como se refere ao morcego: 

 
Todos os morcegos amigos meus não são insetívoros totais com abstinência 

de carne fora dos dias de preceito. Uma fruta lhes tenta tanto ou mais do que 
uma grossa mariposa noturna, um escaravelho grandão, uma lagarta indolente. 

Recuso-me naturalmente a elaborar uma tabela nutricionista para os morcegos 

na base das predileções dos seus estômagos porque acredito que existam entre 

eles os requintados, os fastidiosos e os depravados em matéria de alimentação 
(CASCUDO, 2006, p. 32). 

 
 

Parece-nos, no mínimo, inusitado o narrador citar os morcegos como sendo seus amigos, 

por ser um animal de aparência considerada repugnante, de mal cheiro, que, normalmente, é 

execrado pelos humanos. É uma atitude amorosa por parte dele (o narrador), que fica a observar 

os comportamentos dos seus personagens-animais por meio de um observatório livre, diferente 

dos laboratórios científicos. É mediante a liberdade desses animais que ele capta suas 

experiências de vida, que vão além do que é revelado sobre eles pelos manuais científicos, 

inclusive pelos antropologistas e sociólogos. Vejamos um momento de narração em relação ao 

rato Gô: 

 
Dir-me-ão que Gô é um elemento na circulação e produção das utilidades 

porque obriga sua substituição e criação decorrentes. Certas coisas 

demorariam mais tempo se Gô não trouxesse o auxílio inapreciável dos seus 

dentes incisivos, afastando-as definitivamente do uso. Modifica, graciosa e 
inesperadamente, a durabilidade de móveis, imóveis e semoventes. E do seu 

índice de civilização basta lembrar que veio da Pérsia e jamais abandonou a 

companhia humana, proclamando a indispensabilidade do Homo sapiens para 
sua manutenção e conforto familiar. Esta fidelidade, tão mal registrada, nunca 

mereceu o justo relevo por parte dos sociólogos e antropologistas culturais 

(CASCUDO, 2014, p. 45). 

 

 

O narrador mantém durante todo o romance uma atitude de respeito por esses animais 

que “passeiam” pelas páginas do Canto de Muro. No exemplo acima, ele reforça a ideia de que 

o homem é que é útil ao rato, visto que este “jamais abandonou a companhia humana, 

proclamando a indispensabilidade do Homo sapiens para sua manutenção e conforto familiar”. 

Os personagens do romance, em sua grande maioria, são animais que não são de grande 

porte, ao contrário, são animais tidos como repugnantes, apontando para o que de desumano 

e/ou inumano, ou, ainda, a-humano o romance apresenta. O narrador cascudiano porta-se como 

o crítico Barthes, no seu discurso amoroso, como alguém que fala “[...] 
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apaixonadamente, diante do outro (o objeto amado) que não fala” (BARTHES, 1997, p. 13). 

Continua o autor: 

 
[...] o discurso amoroso é hoje em dia de uma extrema solidão. Este discurso 

talvez seja falado por milhares de pessoas (quem sabe?), mas não é sustentado 
por ninguém; foi completamente abandonado pelas linguagens 

circunvizinhas: ou ignorado, depreciado, ironizado por elas, excluído não 

somente do poder, mas também de seus mecanismos (ciências, 

conhecimentos, ares). Quando um discurso é dessa maneira levado por sua 
própria força à deriva do inatual, banido de todo espírito gregário, só lhe resta 

ser o lugar, por mais exíguo que seja, de uma afirmação (BARTHES, 1997, p. 

11). 

 

 

Sabemos que Barthes está a falar de personagens-animais humanos e Cascudo de 

personagens-animais inumanos, os quais, para Cascudo são seres que também têm sentimentos, 

daí a relação que estabelecemos entre os discursos dos dois autores. Portanto, entendemos essa 

afirmação que Cascudo nos apresenta no decorrer de toda a obra como um ato de amor à 

pesquisa, à escritura e à vida desses animais. No que tange à vida, esses seres são vistos pela 

maioria das pessoas da sociedade como ínfimos, estabelecemos uma relação entre o texto 

cascudiano e a teoria da literatura menor, a partir das visões de Gilles Deleuze e Félix Guattari: 

“Uma literatura menor não pertence a uma língua menor, mas, antes, à língua que uma minoria 

constrói numa língua maior. E a primeira característica é que a língua, de qualquer modo, é 

afectada por um forte coeficiente de desterritorialização” (DELEUZE; GUATTARI, 2003, p. 

38). Em face dessa afirmativa, desejamos também mostrar aspectos que revelam Cascudo como 

um autor que inova na arte literária, quando traz para sua narrativa as vozes, ou seja, os rumores 

desses animais que, em sua grande maioria, não são aceitos no convívio social: é a língua do 

escritor junto aos rumores dos seus personagens-animais, que vão nos dando elementos para 

apresentarmos essa vertente da literatura menor em Canto de Muro. 

O autor imprime aos seus personagens animais “um valor”. Eles recebem nova 

significação na voz do narrador, o que reforça em Câmara Cascudo sua característica de 

observador singular, dotado da capacidade de olhador, a qual traz de sua prática de pesquisador. 

Na escritura desse romance, essa prática de pesquisador não é abandonada, pois percebemos 

seu texto permeado de citações retiradas de vários autores, inclusive, da literatura e da filosofia, 

como Camões, Shakespeare, Aristóteles, entre outros, o que confirma a 
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potencialidade da expressão do escritor, que se move por várias instâncias abismais por onde 

circulam seus “animais escritos” no canto do muro. 

A escritura de Canto de Muro vem para redimensionar a pesquisa até então realizada 

por Cascudo como historiador, memorialista, folclorista ou etnógrafo. Outra margem espaço- 

temporal dá lugar à visão do autor como um narrador do sensível que não compactua, na maioria 

do texto, com o discurso estereotipado da ciência. O sensível encontra-se diante do ser e do não 

ser no plano da consciência. É importante destacarmos que a sensação para o autor se constitui 

como intencional, porque encontra no sensível uma forma de existência que é sugerida para o 

sujeito que se reporta a um ser exterior para abrir-se a ele, pelo fora: fora da casa, no canto do 

muro, dialogando com os animais que estão, em sua maioria, fora do convívio social, que se 

escondem nos restos da mata, nos pés dos muros das casas com quintais. Animais ignorados ou 

em vias de extinção. 

Como um narrador do sensível, o autor direciona sua sensibilidade para o urbano, mas 

um urbano deslocado para o fundo do quintal, constituindo uma escritura poética repleta de 

singularidades que fazem a diferença na elaboração da narrativa. Pensando as singularidades 

aqui pelo viés que Foucault enfatiza, em que os processos de singularidade se caracterizam 

enquanto práticas de liberdade, colocam-se como alternativas para o combate aos modelos 

identitários. O significado de identitário está relacionado ao conjunto de qualidades que define 

e caracteriza algo ou alguém, diferenciando essa pessoa ou coisa dos demais. Nessa perspectiva, 

os animais de Canto de Muro não são colocados em situação de sujeição, mas de libertação, 

pois estão sendo observados pelo narrador em suas liberdades de ações. O olhar do 

microscópico, que vê além das aparências, procura as marcas invisíveis, estranhas luzes e a 

dança resumida, incerta, dos animais e dos sentidos do narrador. Singularidades que 

permanecerem como algo que não entrou ainda na experiência institucional. Singularidades que 

se encontram rejeitadas, fora do saber institucionalizado e do poder, nas margens, de modo que 

a ciência não pôde reconhecê-las em vários aspectos que são colocados pelo narrador-olhador: 

 
O sentido do útil explica a curiosidade “desinteressada” da ciência humana. 

Foi possível a desintegração atômica mas ninguém explica senão como 
hipóteses pessoais, na variedade das conclusões observadas nos terrariuns, 

porque Licosa, morando sozinho, vai procurar, ansioso e determinadamente, 

outra aranha e a encontrará com toda a certeza. Como pode ele saber o 

paradeiro da fêmea e quais os sinais recebidos para a compreensão desta 
jornada irrecusável, não se sabe claramente. Nem por que uma determinada 

fase do ano é a época da maturidade sexual, como da frutificação vegetal, 
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complexa e rítmica. Examinando-se o animal nesta época, não encontramos 

modificação específica nem secreção denunciadora. Mas deve, 

incontestavelmente, haver um aroma especial, típico, característico de cada 
espécie e que será captado pelos machos, guiando-os como por um caminho 

invisível mas sensível e certo ao passo, galope, coleio e voos masculinos. O 

olfato para Licosa como a visão para Titius são assuntos de discussão no plano 

das intuições. Eles não querem dizer o segredo, e há tantos anos passados, o 
Professor Georges Dumas ensinava que certos mistérios só seriam 

desvendados quando os animais fizessem confidências (CASCUDO, 2006, p. 

113). 

 

 

Com a citação acima, ratificamos o fato de Cascudo ser um narrador do sensível, que se 

direciona por “um caminho invisível mas sensível”. O autor exemplifica sua escritura como 

singularidade que está fora do saber institucionalizado, ao afirmar que o olfato de Licosa (a 

cobra) bem como a visão de Titius (o escorpião) são discutidos pelas instituições, mas que estas 

não querem revelar o segredo, ironicamente falando, para não dizer que não sabem do segredo. 

Acrescenta, ainda, que o Professor Georges Dumas (psicólogo francês do séc. XIX) ensinava 

“que certos mistérios só seriam desvendados quando os animais fizessem confidências”, mais 

uma vez sendo irônico com a afirmação. 

O texto cascudiano trata-se, portanto, de uma recherche (palavra de origem francesa que 

significa busca, procura), compreendida como busca de algo que não está dentro do que é 

estabelecido e que constitui uma procura, no sentido de trazer a pesquisa para o que não é 

esperado e que também está ligado ao afeto, não apenas ao intelecto. Algo que a cultura não 

concebeu como símbolo, por isso, ainda é procura. No caso de Canto de Muro, uma 

singularidade romanesca que foge do modelo do romance de costume tradicional, realizando 

uma outra busca ligada aos afectos e que revelam um caminho de desejo, uma configuração 

outra do caminho do amor, que instaura esse inusitado romance: 

 
Não sabemos nada de um corpo enquanto não sabemos o que pode ele, isto é, 
quais são os seus afectos, como eles podem ou não compor-se com outros 

afectos, com os afectos de um outro corpo, seja para destruí-lo ou ser destruído 

por ele, seja para trocar com esse corpo ações e paixões, seja para compor com 

ele um corpo mais potente (DELEUZE; GUATTARI, 1997, p. 43). 

 

 

Canto de Muro é uma escritura-pesquisa que não se submete à lógica racional do meio 

científico, mas à lógica dos afetos, através do olhar de um exímio observador do cotidiano 

desses animais. Esse olhar se direciona para as coisas efêmeras, bizarras, menores. Diante do 

céu tropical, os animais entoam seus últimos cantos, voos e zumbidos no limiar de uma parte 
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inóspita da terra: o canto de muro. O romancista Cascudo escreve uma obra que está num espaço 

do fora, na escuta de outros sons urbanos, a partir da narrativa dos animais “marginalizados”, 

utilizando-se de uma escritura que está suspensa e não se integrou ao discurso da ciência. Não 

é uma experiência, mas aquilo que não entra na experiência. 

Cascudo, homem de origem burguesa, ultrapassa essa condição para investir em 

pesquisas, trilhando o caminho pela busca do saber, no sentido barthesiano do sabor da língua: 

“Ruidosa, confiado ao significante por um movimento inaudito, desconhecido dos nossos 

discursos racionais, a língua nem por isso abandonaria um horizonte de sentido [...] O sentido 

seria aqui o ponto de fuga da fruição” (BARTHES, 2004, p. 76). Sem negar sua posição de 

pesquisador, ele se transforma em um homem das fronteiras, eis porque Canto de Muro, único 

romance produzido por ele, também é fruto de suas pesquisas. Aqui, gostaríamos de estabelecer 

uma reflexão que envolve dois desvios que identificamos no texto cascudiano: o primeiro diz 

respeito à pessoa enunciadora, no sentido gramatical da palavra “pessoa”. Para tanto, 

tomaremos de empréstimo a reflexão que Barthes realiza sobre a obra proustiana, Em busca do 

tempo perdido, por compreendermos que a narrativa cascudiana 

 
[...] põe em cena – ou em escritura – um “eu” (o Narrador); mas esse “eu”, se 

assim se pode dizer, já não é mais exatamente um “eu” (sujeito e objeto de 

autobiografia tradicional): “eu” não é aquele que se lembra, se confia, se 

confessa; é aquele que enuncia; quem é posto em cena por esse “eu” é um 
“eu” de escritura, cujas ligações com o “eu” civil são incertas, deslocadas 

(BARTHES, 2004, p. 288). 

 

 

O segundo desvio é que essa narrativa, a qual envolve a vida de Cascudo, não é uma 

história que o narrador toma do nascimento e conduz de ano em ano até o momento em que 

resolve contá-la. O que, na verdade, Cascudo conta não é a sua vida, pois ele não é mais o 

jovem do principado do Tirol e o que ele vai transpor para a obra não é a vida do autor, como 

se fosse um curriculum vitae, mas algo que se apresenta como uma constelação de 

circunstâncias e de figuras (BARTHES, 2004, p. 288). 

Essas pesquisas transpõem o arquivístico para se mover nas forças vivas do pensamento, 

da escritura, da criação, implicadas em uma exterioridade que se lança em toda procura, em 

toda busca. Citamos depoimento de Cascudo que está anexado ao livro: 

 
Muito antes de 1918, secundarista de Medicina, no Rio de Janeiro, andava eu 

colecionando insetos, criando escorpiões (chamados no Nordeste “lacraus”), 

aranhas caranguejeiras e formigas saúvas, na grande chácara que meu pai 
possuía no bairro do Tirol, na cidade do Natal. Ali moravam Sofia, na 
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mangueira escura e copada, o sapo Fu, pássaros agora fixados, o senhor Ka, 

no estábulo, e, nas gaiolas, a coruja Maroca e Xexéu imitador. Ali ocorreu a 

nuvem de borboletas, creio que nos finais de 1919, tido como presságio de 
grande seca. O bacurau-mede-léguas vivia próximo, e no quintal ondulavam 

a jararaca e a cobrinha-de-coral. No quarto da lenha penduravam-se os 

morcegos. No tabuleiro derredor, o povo da rainha Ata. No canto do muro, 

perto do tanque, morada de Dica, estavam as velhas telhas com as baratas, e 
no alpendre velho, onde apodrecia o carro, dormiam os filhos de Musi. Gô 

corria por este mundo, e o seu caso fatal, deixando o rabo numa ratoeira e a 

cabeça noutra, sucedeu numa mercearia do meu primo, Bonifácio Dario, onde 
está o edifício Natal, na Praça Augusto Severo. Os dois urubus, um morto e 

outro atropelado pelo automóvel, foram vítimas do veículo em que viajavam 

meu pai e o Coronel Manuel Maurício Freire, na reta da Tabajara, caminho 
para a cidade da Santa Cruz (CASCUDO, 2006, p. 217). 

 
 

Ao assumir no discurso acima esse entrelaçamento da narrativa com a realidade, com 

sua vida, Cascudo conduz-nos a Barthes (2004) novamente (este se refere a Proust), e nós 

acreditamos que também se relaciona a ele (Cascudo): 

 
Farei notar que a hesitação de Proust, à qual, é normal, dá uma forma 
psicológica, correspondente a uma alternância estrutural: os dois “lados” entre 

os quais hesita são os dois termos de uma oposição posta em evidência por 

Jakobson: a da Metáfora e da Metonímia. A Métafora suporta todo discurso 

que levanta a questão: “O que é? O que é que isso quer dizer?”; é a questão 
mesma do Ensaio. A Metonímia, ao contrário, levanta outra questão: “De que 

isto que estou anunciando pode ser seguido? O que é que o episódio que estou 

a contar pode gerar?”; é a questão do Romance. Jakobson contava a 
experiência levada a efeito numa sala de aula de crianças, a quem se pedia 

reagir à palavra “palhoça”; uns respondiam que a palhoça era uma cabaninha 

(metáfora); outros, que havia pegado fogo (metonímia); Proust é um sujeito 
dividido como o era a pequena classe de Jakobson: sabe que cada incidente da 

vida pode dar azo ou a um comentário (uma interpretação), ou a uma 

afabulação que lhe dá ou lhe imagina um antes e um depois narrativos: 

interpretar é entrar no caminho da Crítica, discutir-lhe a teoria, tomando 
partido [...]; ligar os incidentes, as impressões, desenvolvê-los, é, ao contrário, 

tecer pouco a pouco uma narrativa [...] (BARTHES, 2004, p. 285). 

 

 

Com as reflexões acima, desejamos pensar que na narrativa cascudiana há um processo 

análogo ao de Proust, visto que o narrador de Canto de Muro apresenta uma forma mista que 

nos leva a perceber que ela pode ser romanesca e, ao mesmo tempo, racional; ou seja, quando 

expõe suas ideias sobre a vida dos animais questionando o discurso científico, está no domínio 

do Ensaio, da Metáfora; quando conta sobre o cotidiano de vida e morte dos seus personagens-

animais, está no domínio da narrativa, da metonímia. Realiza, portanto, uma hibridização de 

gêneros, na qual “[...] a escritura é precisamente esta atividade que trabalha a língua – as 

impossibilidades da língua em proveito do discurso” (BARTHES, 2004, p. 286). 
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Inclusive, para dar subsídios ao que estamos afirmando, em determinado momento da narrativa, 

Cascudo cita Edmond Jaloux, escritor francês de romances psicológicos que também publicou 

vários ensaios no ano de 1923, intitulados L'esprit des livres. Observemos como esse processo 

se dá no texto de Canto de Muro: 

 
Edmond Jaloux raciocinava mais claro que muitos estudiosos especialistas: “– 
Opomos o critério humano ao animal porque aplicamos a palavra critério a 

uma série de raciocínios que seguem determinada ordem, e ignoramos em que 

consiste o critério animal. Se observarmos, todavia, os seres irracionais 
teremos de reconhecer que cometem muito menos erros em sua vida que nós 

outros, o que parece bastante humilhante. É raro que um animal que as 

circunstâncias obriguem a sofrer certos equívocos, devidos a uma 
imprudência de sua parte, não a evite pela segunda vez se as circunstâncias o 

colocam diante do mesmo perigo. Ao contrário, em nossa espécie, um 

indivíduo que sofreu dano considerável pode encontrar-se pouco depois ante 

igual alternativa e novamente sofrer o mesmo dano, e o erro se prolonga assim 
indefinidamente (CASCUDO, 2006, p. 57). 

 

 

Como podemos ler, em meio à narrativa, na postura de ensaísta, Cascudo usa o discurso 

de outro ensaísta para referendar seu raciocínio, levando-nos a compreender que estamos diante 

de um texto que rompe com a noção de gênero. Consideramos o referido texto uma fabulação 

em estilo moderno, mas também percebemos que tem em sua estrutura características de um 

romance-ensaio. 

Na nota introdutória, Cascudo ressalta: “Afirmo que este é um livro de boa-fé, como 

escreveria o Senhor de Montaigne...”. Em outros momentos da narrativa, volta a citar o referido 

autor, levando-nos a perceber que houve forte influência do ensaísta francês sobre a produção 

do texto cascudiano. Montaigne é conhecido como o criador do ensaio e a primeira edição do 

seu livro Ensaios é de março de 1580. A obra se tornou um best-seller, uma das mais 

importantes e influentes obras do Renascimento, estabelecendo o ensaio como um novo gênero 

literário. Nesta, o escritor faz reflexões pessoais e subjetivas sobre diversos temas, entre eles, 

religião, educação, amizade, amor, liberdade, guerra e animais. A obra de Montaigne não criou 

nenhum sistema filosófico, foi uma tentativa de aprender sobre si mesmo e os próprios 

sentimentos, como ele afirmou: “Eu sou eu mesmo o tema do meu livro”. A proposta do escritor 

era mais questionar e criticar do que estabelecer teses científicas. Mesmo não se colocando 

como um cientista, Montaigne valoriza a ciência e a razão, porém, ao contrário do pensamento 

que predomina em sua época, ele não dá poderes absolutos à razão: 
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Constatamos que na maior parte de seus trabalhos e obras os animais nos são 

superiores e que nossa arte não consegue imitar-lhes com grande êxito suas 

realizações. E, no entanto, o que fazemos, inferior ao que fazem os bichos, 
pomos toda nossa alma e apelamos para todas as nossas faculdades. Por que 

não acreditamos que agem de tal maneira? Que motivos nos leva a atribuir a 

não sei que instinto natural tais obras que somos incapazes de levar a cabo 

nem por instinto e nem com a ajuda da razão? (MONTAIGNE, 1972, p. 34). 

 

 

Tratando-se dos animais tidos como irracionais, ele assume defesa em torno dos 

comportamentos sábios deles: 

 
A natureza revestiu todas as criaturas de carapaças, cascas, pelos, lã, espinhos, 

couro, seda, segundo suas necessidades; armou-as de garras, dentes e chifres 

para o ataque e a defesa, ensinando-lhes a nadar, correr, voar, cantar, ao passo 
que o homem não pode, sem aprendizado, andar, falar, comer. Apenas sabem 

chorar (MONTAIGNE, 1972, p. 43). 

 

 

Acrescenta: 

 
 

Se, em prol de nossa superioridade, quisermos argumentar com o fato de que 

podemos aprisionar os outros animais e empregá-los à vontade a nosso 
serviço, direi que o mesmo podemos fazer com outros homens. Em sua 

maioria, as pessoas livres entregam sua vida e seu ser a outrem em troca de 

insignificantes vantagens. Os animais são ainda mais generosos que nós, pois 

nunca se viu um leão escravo de outro, nem um cavalo de outro cavalo 
(MONTAIGNE, 1972, p. 46). 

 
 

Na sua obra, Montaigne defende que os animais têm sentimentos, postura que é 

assumida pelo narrador cascudiano durante toda a narrativa. Além disso, os autores concordam 

a respeito de outros aspectos sobre a vida dos animais, os quais detalharemos no último capítulo 

deste estudo. Evidenciamos, pois, a postura ensaística do romance Canto de Muro, que está em 

sintonia com o pensamento do escritor francês. 

Firmamos, desse modo, nosso posicionamento de considerar Canto de Muro como um 

romance ensaístico. Vejamos mais um exemplo referente a essa questão ensaística presente na 

escritura da obra de Câmara Cascudo quando escreve sobre Quiró, o morcego: 

 
A base do útil é o interesse da vantagem auferida. O elemento útil pode ser 

dispensado do autoproveito, de ser útil para si mesmo desde que o seja para 

nós. A doutrina da servidão animal, fundada na própria doação divina, 

encarece demasiado a superioridade do Homo faber, fazendo-o apenas 
usufrutuário do esforço inconsciente sem a retribuição que o direito natural 

obrigaria. O morcego não é mantido, alimentado, alojado, defendido pelo rei 



53 
 

 

 

 
da Criação. Não lhe deve, fundamentalmente, deveres. Possui a anterioridade 

de sua presença na Terra e, como todo ser criado, possui os direitos 

irretorquíveis de vida e propagação. As áreas de sua atividade são limitadas às 
condições ecológicas e não sociais ou políticas. Quando o Homo sapiens, 

Adão ou os elos antropoides afirmaram existência relativamente racional, 

Quiró vivia há cinco milhões de anos (CASCUDO, 2006, p. 33). 

 

 

O professor Humberto Hermenegildo de Araújo, estudioso da literatura potiguar, 

publicou um livro denominado Asas de Sófia: Ensaios Cascudianos, no qual afirma que o 

ensaio é um elemento construtivo na obra de Câmara Cascudo: 

 
Antes, porém, de conhecer e assimilar o Modernismo, o autor de Alma 
Patrícia já apontava para a necessidade da pesquisa da realidade local, 

refletindo, de alguma forma, o ideário nacionalista que se desenharia nas 

primeiras décadas do século XX. Nesta linha, e após introduzir a crítica 
literária em forma de livro na província, Câmara Cascudo chegou à metade da 

década de 20 com um senso crítico bastante apurado, o que lhe permitiu uma 

assimilação crítica do Modernismo, de um modo que não é possível identificar 

na sua trajetória como modernista um possível atrelamento seu a qualquer das 
tendências que se manifestaram na região Nordeste e no país como um todo, 

naquela época (ARAÚJO, 1998, p. 11). 

 
 

Continuemos com o professor Araújo: 

 
 

Como um produto híbrido e especulativo “... sobre objetos específicos, já 
performados culturalmente” (ADORNO, 1986, p. 167), ao mesmo tempo em 

que honra a liberdade do pensamento globalizante e suspende, assim, o 

conceito tradicional de método enquanto regra do jogo da ciência e da teoria 
organizadas, o ensaio foi praticado por Câmara Cascudo como uma saída 

encontrada por aquele que, vivendo em condições adversas e ao mesmo tempo 

favoráveis ao conhecimento racional – a adversidade da província (do país 

periférico) e o favorecimento pessoal de quem teve rica história – exerceu por 
obrigação e com prazer o papel de cosmopolita em uma determinada 

circunstância (ARAÚJO, 1998, p. 18). 

 

 

Continuando com o raciocínio de Araújo (1998), as observações que seguem traduzem, 

para nós, o procedimento que Cascudo utiliza na escritura de Canto de Muro: 

 
[...] a prosa ensaística de Câmara Cascudo evita os termos técnicos e 
científicos, e fala através de palavras tomadas ao cotidiano do sujeito da 

escritura, demonstrando assim certa desconfiança quanto às teorias europeias 

que poderiam não se ajustar à realidade local. Não estaria o autor, de forma 
consciente ou não, construindo uma maneira diferenciada de examinar o país, 

mesmo correndo o risco de inexatidão (uma vez que a “frágil” parte teórica de 

sua obra, a falta de sistematicidade e de rigor expositivo terminam 
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por embaçar muitas das suas assertivas mais fecundas)? Neste caso, caberia 

examinar o problema à luz do contexto em que se gerou tal obra, pois o 

trabalho de Câmara Cascudo, enquanto elemento dinâmico e irresolvido, é um 
legado que contém um germe, um modo brasileiro de pensar (ARAÚJO, 1998, 

p. 87). 

 

 
Esse modo específico de pensar e de se expressar de Cascudo, “demonstrando assim 

certa desconfiança quanto às teorias europeias”, está disseminado por toda a narrativa do seu 

romance-ensaístico. Leiamos o trecho abaixo, que narra os sacríficios por quais passavam, e 

ainda passam, os morcegos em “nome da ciência”: 

 
[...] Não podemos ainda compreendê-lo totalmente e mesmo para conhecer o 
íntimo mecanismo fisiológico, interesse nosso e não de Quiró, extirpamo-lo 

vivo, rasgando-lhe carne, nervos, cartilagens, partindo-lhe os ossos e 

arrancando-lhe os olhos, como em meados do século XVIII já fazia Lázaro 

Spallanzani, sábio e piedoso jesuíta de ordens menores e maiores na cultura 
experimental do seu tempo. Tudo para “compreender” como Quiró, com os 

olhos ausentes, voava no escuro evitando os obstáculos. O morcego é muito 

familiar e todos nós conhecemos sua figura. O Homo sapiens, que já 
desintegrou o átomo, aplicado para finalidades filantrópicas em Nagasaki e 

Hiroshima, em 1945, anos depois do nascimento de Jesus Cristo, não 

conseguiu apoderar-se de certos segredos funcionais de Quiró e daí submetê- 
lo aos suplícios da pesquisa laboratorial (CASCUDO, 2006, p. 35). 

 

Ressalta, mais uma vez, o teor irônico do narrador, quando discorda dos métodos 

científicos utilizados para os estudos sobre os animais: o “sábio e piedoso jesuíta” que extirpava 

os órgãos do morcego. A palavra “piedoso”, associada a de “jesuíta”, é de um humor sarcástico, 

porém, refinado; essas palavras, ligadas ao significado de “compreender” que está colocado 

entre aspas dentro do texto, dispensam qualquer explicação. 

Tais afirmativas de Cascudo também passam por seus posicionamentos quanto à 

necessidade de se contrapor a uma “racionalização e progresso capitalista, cuja tendência se 

anunciava irreversível em toda a realidade brasileira do século XX” (ARAÚJO, 1998, p. 88). 

O que percebemos é que o autor, no seu método ensaístico em Canto de Muro, faz valer seus 

posicionamentos, ao mesmo tempo que não está preocupado em provar nenhuma “verdade”, 

visto que está lidando com o texto literário. No entanto, não saimos imunes aos seus 

posicionamentos, ao contrário, eles nos levam a refletir sobre a forma como seus personagens- 

animais são tratados pelos que lidam com a ciência. 

Dando continuidade às nossas investigações, ao lermos Canto de Muro, as imagens 

parecem desfilar diante de nós e nos sentimos metamorfoseando e entrando em contato com 
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essa nova realidade de linguagem. Captados por essa escritura, embrenhamo-nos pelos 

microuniversos desses animais menores, no dizer de Deleuze e Guattari (2003), como a cobra, 

o lagarto, o grilo, o besouro, a barata, que vivem imbricados nesse canto de muro e arredores, 

e o autor vai revelando ao leitor as vivências desses animais em seus vários espaços à margem 

da sociedade. Pelo fato de eles serem nômades, temos a sensação de que somos nômades junto 

a eles, que são na narrativa potência de insurgência contra os espaços de poder. E como isso se 

dá? O personagem-narrador desencadeia uma sutil revolução na linguagem hegemônica, 

engendrando nas margens da língua um outro lugar e pontilhando novas cartografias e novas 

irradiações de espaços. 

Como um narrador do sensível, Cascudo entra em contato com os corpos desses 

animais, observando-os “na liberdade de todas as horas do dia e da noite” (CASCUDO, 2006, 

p. 11). Forma, assim, uma comunidade com eles, evidenciando o que percebe e, através de sua 

narrativa, criando várias situações que nos levam a modificar nosso olhar e nossas atitudes com 

relação à vida desses animais, o que nos coloca, portanto, em situação de dissenso. Como se dá 

o dissenso? “O dissenso coloca em causa, ao mesmo tempo, a evidência do que é percebido, 

pensável e executado, e a partilha entre aqueles que são capazes de perceber, pensar e modificar 

as coordenadas do mundo comum” (RANCIÈRE apud MARQUES, 2011, p. 32). 

Nesse sentido de modificar, Cascudo não revalida uma discussão de cientificidade que 

tomou conta do Brasil a partir da vertente regionalista, mostrando-se bastante consciente do 

fato de que estava produzindo literatura e não folclore na sua narrativa de Canto de Muro. 

Nesta, sua linguagem singular atravessa o temporal num tempo do possível, num tempo da 

poiésis. Sai do centramento da etnografia e opera no nível do sensível, partilhando o que 

Rancière denomina de partilha do sensível: 

Pelo termo de constituição estética deve-se entender aqui a partilha do sensível 
que dá forma à comunidade. Partilha significa duas coisas: a participação em 

um conjunto comum e, inversamente, a separação, a distribuição dos 

quinhões. Uma partilha do sensível é, portanto, o modo como se determina no 
sensível a relação entre um conjunto comum partilhado e a divisão de partes 

exclusivas. Antes de ser um sistema de formas constitucionais ou de relações 

de poder, uma ordem política é uma certa divisão de ocupações, a qual se 
inscreve, por sua vez, em uma configuração do sensível: em uma relação entre 

os modos do fazer, os modos do ser e os modos do dizer; entre a distribuição 

dos corpos de acordo com suas atribuições e finalidades e a circulação do 

sentido; entre a ordem do visível e a do dizível (RANCIÈRE, 1995, p. 7-8). 
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Com seu olhar móvel, o autor se insere nessa comunidade animal e partilha de suas 

experiências de vida, passando a questionar os modelos estabelecidos pela própria ciência, que 

costuma ter um olhar soberano sobre as coias, sobre as informações. Revela, assim, amor ao 

animal, e não a frieza racional dos naturalistas.4 Nesse sentido, o autor não se comporta como 

um corpo/um homem estatal, mas como o deslizante que revela o conhecimento como um 

acontecimento. Para Guattari (2012, p. 121), “o acontecimento não é mais delimitado pelo mito, 

mas se torna foco de relance processual. O choque incessante do movimento da arte com os 

papéis estabelecidos”. O que percebemos em Câmara Cascudo é um conhecimento afetivo que 

ele institui com esse mundo animal. Por essa razão, compreendemos que sua linguagem pode 

ser vista como distorcida, uma torção para o já estabelecido. 

No papel de pesquisador, ele estabelece uma relação amorosa com esses seres 

“menores” do canto do muro. Como se constitui essa relação amorosa? Quando “apalpa” as 

intimidades do submundo desses animais, prestando atenção nas suas vidas diárias, ele se dá a 

oportunidade de desaprender o que já estava posto pela ciência, o que já existia como uma 

verdade, através de autores que referencia durante a narrativa (entre eles, Buffon5, que é citado 

inúmeras vezes), e vai instaurando, por sua vez, outras possibilidades de olhar o mundo através 

da vivência desses animais. Percebemos nele um saber em relação ao mundo desses animais 

que se manifesta pelos sentidos, desautomatizados, numa zona de indeterminação da poiésis 

como força de criação que o homem teria para construir a relação entre ele e arte, segundo a 

caosmose (GUATTARI, 2012), revelando a afinidade intrínseca que une o mundo animal ao eu-

poético do autor. Não há receio, não há nojo, mas respeito por essas criaturas do subsolo. Há, 

no narrador, uma atitude de convivência respeitosa e, sobretudo, amorosa com esses 

personagens, que revelam um conhecimento que se aloja na ordem dos sentidos e das sensações. 

Em Canto de Muro, Cascudo remete a uma vertigem dos sentidos, fugindo ao modelo. 

Ele opera o simulacro do simbólico e abre uma fissura no significante, tornando sua escritura 

 
 

4 O termo naturalista que utilizamos refere-se ao indivíduo estudioso das ciências naturais, como a botânica, a 

zoologia e a geologia. O primeiro naturalista luso-brasileiro foi Frei Cristóvão de Lisboa, frade franciscano que, 

nos anos 1620, escreveu a primeira obra sobre a fauna e a flora brasileiras. O referido Frei está citado por Cascudo 

no texto. O naturalista mais questionado pelo narrador na obra Canto de Muro é o francês conde de Buffon. 
5 Georges-Louis Leclerc, conde de Buffon, foi um naturalista, matemático e escritor francês. As suas teorias 
influenciaram duas gerações de naturalistas. Foi um dos intelectuais franceses mais proeminentes do século 
XVIII. Buffon produziu uma obra com 44 volumes sobre História Natural, em que ele retrata um estudo 
comparativo das ciências, analisando os reinos animais, vegetais e humano, sob descrições científicas e 

considerações    filosóficas,    que    o    fez    tão    popular    quanto    Voltaire     e    Rosseau    (Disponível    em 

<https://pt.wikipedia.org>). 

https://pt.wikipedia.org/
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de Canto de Muro um ato transitivo, movente. Deixa a raiz, o território, desenraiza 

rizomaticamente buscando a margem do espaço-tempo, da escritura, como um rizoma: 

 

Num rizoma [...] cada traço não remete necessariamente a um traço 

linguístico: cadeias semióticas de toda natureza são aí conectadas a modos de 
codificação muito diversos, cadeias biológicas, políticas, econômicas, etc., 

colocando em jogo não somente regimes de signos diferentes, mas também 

estatutos de estados de coisas. [...] um método de tipo rizoma é obrigado a 
analisar a linguagem efetuando um descentramento sobre outras dimensões e 

outros registros. Uma língua não se fecha sobre si mesma senão em uma 

função de impotência (DELEUZE; GUATTARI, 1995, p. 15-16). 

 

 

Realizando o descentramento do discurso científico, Cascudo, como um antecipador da 

modernidade literária, em Canto de Muro, opera com as multiplicidades, trazendo com essa 

escritura uma crise de representação do simbólico: “[...] O mais terrível é que estou certo de 

não haver animais “irracionais”, isto é, desprovidos de raciocínios, e espero que existam 

homens e mulheres neste mundo que participem desta convicção” (CASCUDO, 2006, p. 85). 

No que concerne ao aspecto mencionado acima, associamos essa construção cascudiana 

aos rumores que sugerem uma prosa do mundo, estabelecendo uma relação com a teoria 

desenvolvida por Merleau-Ponty, que propõe uma abertura para que a produção de sentido 

inclua o que é inteiramente diferente da lógica dos sujeitos considerados bem constituídos pela 

cultura hegemônica, pela história e pela ciência. Algo fora do signo linguístico, mas que 

também é signo, verificando-se, deleuzianamente falando, que os animais emitem signos. É 

preciso que se tenha uma escuta poética do mundo, como sugere a reflexão de Merleau-Ponty: 

 
Quando escuto, cabe dizer que não tenho a percepção auditiva dos sons 
articulados, mas que o discurso se fala de dentro de mim; ele me interpela e 

eu ressoo, ele me envolve e me habita a tal ponto que não sei mais o que é 

meu e o que é dele, em ambos os casos, projeto-me no outro, introduzo-o em 

mim, nossa conversação assemelha-se à luta de dois atletas nas duas pontas 
da única corda (MERLEAU-PONTY, 2002, p. 41). 

 
 

De certo modo, a reflexão acima remete-nos à questão da prosa do mundo cascudiana, 

que foge à objetividade prosaica e cede ao novo, ao inesperado, num procedimento análogo ao 

da ficção de Guimarães Rosa, em “Conversa de bois”, no livro Sagarana, em que se vai 

instaurando na paisagem das fazendas a hominização desses animais: “ – Os bois soltos não 

pensam como o homem. Só nós, bois-de-carro, sabemos pensar como o homem!...” (ROSA, 

2001, p. 333). É como se propiciasse a evocação de uma longínqua tauromaquia e o 
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desfibramento do animal castrado, transformado em animal de trabalho, que, com isso, se 

tornaria uma variante do homem, um animal pensante que vai aprendendo caminhos com os 

bois por onde eles avançam. Podemos, nesse sentido, ressaltar que ambos os autores entretêm 

relações bem ativas com os animais. Os dois tinham a pesquisa como foco em suas vidas, pois 

são conhecidos os cadernos de anotações pertencentes a Guimarães Rosa e a Cascudo. No caso 

de Cascudo como estudioso e pesquisador, muitas indagações o inquietavam diante dos 

fascinantes micromundos que se desenrolavam naquele canto de muro. Dessa forma, a narrativa 

de Canto de Muro vai se constituindo como uma constelação de signos que “nos guia a uma 

significação que não estava em pauta alguma antes dela” (MERLEAU-PONTY, 2002, p. 188). 

Por motivo de doença dele quando muito jovem e depois da doença do seu único filho 

homem, Fernando, Cascudo precisou viver momentos de recolhimento e privações, ficando à 

margem da sociedade durante um longo período de sua vida e, na sua sedutora solidão, era 

governado por um pensamento vivo. Essa solidão, que poderia ser crepuscular, tornou-se 

habitada por esses animais e seu golpe de vista abarcou e compreendeu a experiência de vida 

daqueles seres. Os animais de Canto de Muro oferecem a Cascudo um companheirismo 

diferente do convívio humano, oferecido à solidão do homem Cascudo, que, em vários 

momentos, coloca-se “na pele” de seus personagens-animais. 

Cascudo, com o olhar do pesquisador, como também do fabulador, é persistente ao 

observar seus personagens-animais para poder chegar às suas conclusões, as quais, pouco a 

pouco, vão “desmontando” os conceitos científicos. Sob essa perspectiva, sua narrativa pode 

ser considerada como máquina de guerra, já que se coloca em desacordo, em muitos momentos, 

com o discurso estabelecido pela ciência, da época, que representava o Estado. “O livro-

máquina de guerra, contra o livro-aparelho de Estado” (DELEUZE; GUATTARI, 1995, 

p. 18), levando-nos a reforçar a ideia de que Canto de Muro é um texto que se constitui como 

potência de revolução, que se coloca como máquina de guerra, através do qual o autor dá voz e 

vez aos animais que são, até hoje, excluídos do convívio social e, ao mesmo tempo, questiona 

as afirmações estabelecidas pela ciência e pelo discurso estatal. Observemos: 

 

É o cúmulo que neguem a vista maravilhosa das aves. De certas aves, pelo 
menos. Sofia – dou depoimento pessoal – ouve melhor do que vê e mesmo 

nas horas de penumbra. Falta-me apenas saber o limite da distância em que 

uma ave tem a percepção da figura. Como raros teimosos ainda leem Buffon, 
gosto de citá-lo porque é uma observação numa lonjura de séculos para 

confrontar-se com as observações americanas. Buffon afirmava que um 
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objeto iluminado pela luz solar desaparece aos nossos olhos na distância de 

3.436 vezes o seu diâmetro. Um homem desapareceria aos olhos de um 

pássaro que voasse a 4 mil metros de altura. Certo? Nunca pude verificar, mas 

deve haver bibliografia respondendo a confessada ignorância (CASCUDO, 
2006, p. 190-191). 

 

 

Quando afirmamos que Canto de Muro se configura como uma máquina de guerra é 

porque sua narrativa, a partir do conteúdo, está se colocando como algo que entra em choque 

com conceitos já estabelecidos pelo discurso científico. Por esse motivo, compreendemos que 

a constelação literária cascudiana pode ser considerada uma autêntica máquina desejante pelo 

processamento de transformação que o sentido sofre na experiência da escrita, numa postura de 

levar a máquina estatal a uma reflexão. Nesse aspecto, seu discurso é atravessador, rasgante e 

cortante. Não nos prendemos à temática abordada no romance, mas, sobretudo, a uma 

problematização da maneira como sua escrita fabulosa se configura no texto enquanto objeto 

de arte, isto é, na linguagem literária, pois é o texto literário a matéria desta pesquisa. Cascudo, 

ao fabular, não está em busca de uma verdade, mas de um ato poético transformador, a fim de 

devolver a natureza ao seu devir inclassificatório. 

A metodologia que buscamos apresentar neste estudo está fora da dicotomia e do cronos. 

O espaço-tempo aqui apresentado procura possibilidades de encenar aspectos do inumano, 

inspiradas no conceito deleuziano de fabulação e na ênfase que Agamben (2013a) dá a um 

mundo por vir, em que a natureza tem voz por meio desse modo fabulatório e encantatório que 

a narrativa cascudiana nos apresenta. 

A partir da abordagem mencionada acima, desejamos problematizar, nesta pesquisa, os 

conceitos de menor e minoria, na acepção de Deleuze e Guattari, por considerarmos que o texto 

do autor se constitui como menor ao se contrapor ao discurso já estabelecido, não somente pela 

ciência, mas também pelo contexto da modernidade literária do Rio Grande do Norte. 

Observamos, além disso, que a escritura literária de Canto de Muro se define como 

experiência do fora que se coloca nas bordas, questionando as “certezas” e as “verdades” já 

estabelecidas pelo discurso da Ciência. É como se desejasse surtir em nós um ato de resistência, 

como nos apresenta a teoria de Levy: 

 
[...] a experiência do fora nos coloca diante do real, mas não para 

continuarmos seguindo seus pressupostos, repetindo o que nos afirma o senso 

comum. Se o vínculo do homem com o mundo é aqui restabelecido, é antes 
para que se possa resistir, para que se possa transformar o que já está dado, o 

que não pode continuar como tal. Afinal, é isso o que fazem os 
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escritores, artistas e filósofos, quando rompem com o senso comum, quando 

nos fazem sentir ou quando nos fazem pensar (LEVY, 2011, p. 101). 

 

 

A experiência do fora se coloca como um processo de resistência a partir do momento 

em que compreendemos que Câmara Cascudo, com suas inferências e deduções, mediante as 

observações da vida de seus “animais escritos” no Canto de Muro, está produzindo uma língua 

menor que se contrapõe à língua maior, pois está a falar da vida de animais menores, animais 

considerados, na sua grande maioria, peçonhentos pela sociedade e que são conduzidos na 

narrativa para uma outra lógica que não a referenciada nos compêndios de ciências da época (e, 

em alguns aspectos, até hoje), arremessando-nos para fora do que estava fixado pelo Estado. 

Trata-se do fora como algo que resiste e que se coloca como experiência da e na linguagem. 

Novos sentidos vão sendo apontados e nós, leitores, somos arremessados para outros saberes 

que estão pressupostos pela sua narrativa cascudiana. Para Gilles Deleuze: 

 
O sentido está sempre pressuposto desde que o eu começa a falar; [...] nunca 

digo o sentido daquilo que digo. Mas, em compensação, posso sempre tomar 

o sentido do que digo como objeto de uma outra proposição, da qual, por sua 

vez, não digo o sentido. Entro então em uma regressão infinita do pressuposto. 
Esta regressão dá testemunho, ao mesmo tempo, da maior impotência daquele 

que fala e da mais alta potência da linguagem: minha impotência de dizer o 

sentido do que digo, em dizer ao mesmo tempo alguma coisa e seu sentido, 
mas também o poder infinito da linguagem de falar sobre as palavras. Em 

suma: sendo dada uma proposição que designa um estado de coisa, podemos 

sempre tomar seu sentido como o designado de uma outra proposição 

(DELEUZE, 1974, p. 31-32). 

 

 

A prosa poética de Cascudo mostra-se como algo fora do já estabelecido e que nos 

atualiza, em alguma medida, na nossa visão de mundo, na compreensão que temos sobre os 

animais apresentados pela sua narrativa. Trata-se de uma “[...] literatura que se dirige às zonas 

inaudíveis da experiência da linguagem, promovendo uma aproximação com o rumor da 

palavra, do homem, da vida” (RODRIGUES, 2012, p. 14). 

Ao desestabilizar as “verdades” do discurso científico, o autor leva-nos a reflexões que 

geram questionamentos e, ao refletirmos, somos conduzidos a nos posicionar sobre o que está 

posto pelos dois discursos. Confessamos, pois, que nos sentimos cooptados pelo discurso 

cascudiano. As relações entre autor e leitores passam, sobretudo, pela postura de transgressão 

que o texto suscita, como uma literatura do fora, na qual as palavras estão postas em seus não 

lugares. As observações que Cascudo realiza, no papel de pesquisador, durante toda a sua 

narrativa, abrem uma fenda no discurso institucionalizado e conquistam a nós, leitores, 
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gerando deslocamentos na nossa forma de pensar. Esses deslocamentos se dão porque a 

movência do seu pensamento e da sua escritura nos direciona para caminhos inusitados, como 

o questionamento com relação ao discurso científico, proporcionando-nos novas aprendizagens 

ou, pelo menos, levando seus leitores a refletirem acerca do universo onde habitam esses seres 

anônimos que vivem situações anômicas. 

Cascudo, como o escritor do texto literário e como pesquisador, ao mesmo tempo, 

promoveu deslocamentos de conhecimento que transitam entre o sensível e inteligível, 

revelando-nos uma nova forma de ver e perceber os animais do canto de muro. Dessa forma, 

ele desorganizou o que já estava pré-concebido em termos arquivais, trazendo-nos novos 

repertórios que problematizam a condição animal. Acontece uma desestabilização referencial 

que dá lugar a sentidos que abandonam o etnocentrismo e fazem surgir novos corpos escritos 

no emaranhado dos sujeitos envolvidos: narrador, animais e leitores. Portanto, por linhas de 

fuga, Cascudo nos coloca diante de novos lugares, novos saberes, ou melhor, em lugares de não 

saberes. É isto: ao lidar com essas fissuras, o narrador, por meio de uma linguagem que foge ao 

senso comum, mina o arquivo. E o que é irônico: mesmo na postura de pesquisador. 

Por falar em irônico, apesar de todos esses “confrontos” com o discurso científico, 

Cascudo produz um texto que consideramos de muita leveza, a qual se dá pelo viés da ironia. 

Ao abordarmos a ironia, costumamos associá-la a algo negativo, mas na literatura pode apontar 

para outros sentidos, como o efeito humorístico e, no caso de Canto de Muro, algumas vezes, 

sarcástico, como podemos observar no trecho que segue: 

 

Radicularmente o conceito da utilidade para o rei da Criação – nós dois, leitor! 

– é a extensão simples do seu uso em nosso serviço. A classificação 

fundamenta-se unicamente na servidão produtora cuja legitimidade 

escudamos com a Bíblia. Quiró, evidentemente, jamais foi intimado desta 

sentença que o transforma em servo da gleba, vassalo eterno, escravo sem a 
possibilidade da manumissão legal. Todo esplendor reboante dos congressos 

científicos e da canonização dos direitos escondem a escravidão dos animais 

que, um dia, terão parcela de garantias vitais para sua permanência na terra 
(CASCUDO, 2006, p. 33). 

 

 

Existem várias definições de ironia, mas iniciamos compactuando com o pensamento 

de Adriano Facioli sobre os seguintes aspectos: 

 

A ironia possui a capacidade de quebrar expectativas e produzir o inusitado 

ou o improvável. Surpresas e disparates que se voltam para o lado contrário 
da expectativa; O ironista não troca uma realidade por outra, mas transita 
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entre as mesmas, fazendo com que se percam o tom da dualidade 

falso/verdadeiro[...]; Noções acerca de verdade e realidade são abaladas; A 

ironia possui a capacidade de quebrar expectativas e produzir o inusitado 
(FACIOLI, 2010, p. 30-32). 

 
 

Sentimo-nos diante do inusitado e quebrando muitas expectativas quando nos 

deparamos com a narrativa de Canto de Muro, como também somos conscientes de que 

Cascudo não está preocupado em provar nenhuma verdade, visto que está a lidar com o texto 

literário (também é paradoxo, porque a literatura é o espaço onde encontramos as maiores 

verdades). Ao se referir à dificuldade encontrada para conter um guaxinim, consegue ser 

bastante irônico ao relacionar essa situação com o aspecto econômico do nosso país: 

“Armadilhas são tão inoperantes como as fórmulas repressoras e legais da alta do custo de vida 

no Brasil. Ninguém pode convencer o guaxinim de patrioticamente suicidar-se, indo por seu 

próprio pé meter-se na armadilha” (CASCUDO, 2006, p. 68). 

“O conceito de ironia é multifacetado [...]” (FACIOLI, 2010, p. 20) e pode despertar 

vários efeitos, mas, sobretudo, levar-nos a 

 
[...] refletir sobre contradições, a grandeza do riso e do espírito e de tudo 

aquilo que nos assola em sua avalanche de poder manifesta-se pelo seu 

contrário ou pela surpresa das transformações que podemos observar quando 

nos sentimos frente a um mundo aberto, ainda não decifrado e que pode 
expressar-se segundo algumas impressionantes sutilezas que pairam por sobre 

tudo o que havia sido estabelecido até então (FACIOLI, 2010, p. 21). 

 

 

Esse conceito de Facioli aplica-se como uma luva ao texto cascudiano. Por se tratar de 

um texto literário, Cascudo não tem como objetivo fazer um compêndio científico, mas levar- 

nos a compreender que “a arte é crítica e irônica, pois deve nos surpreender [...]” (FACIOLI, 

2010, p. 23) e é assim que Cascudo procede no seu Canto de Muro, fazendo-nos ver com outros 

olhos o que não víamos antes. Essa desfocalização do olhar é o que denominamos de desolhar. 

Para Facioli, esse desolhar se traduz como: 

 

Olhar através do objeto ou desfocá-lo exige certo esforço e aprendizado. A 
busca pela distorção de percepções familiares em prol da obtenção do 

estranhamento ou novas perspectivas do objeto é parte do procedimento 

estético assim como dos primeiros contatos com o objeto de conhecimento 
para a Filosofia, na concepção clássica grega (FACIOLI, 2010, p. 34). 
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O texto cascudiano exemplifica, pelo viés da ironia, como ocorrem esse “desfoque” e 

essa “busca pela distorção de percepções”: 

 
A base do útil é o interesse da vantagem auferida. O elemento útil pode ser 

dispensado do autoproveito de ser útil para si mesmo desde que o seja para 
nós. A doutrina da servidão animal, fundada na própria doação divina, 

encarece demasiado a superioridade do Homo faber, fazendo-o apenas 

usufrutuário do esforço inconsciente sem a retribuição que o direito natural 

obrigaria. O morcego não é mantido, alimentado, alojado, defendido pelo rei 
da Criação. Não lhe deve, fundamentalmente, deveres. Possui a anterioridade 

de sua presença na Terra e, como todo ser da criação, possui os direitos 

irretorquíveis de vida e propagação. As áreas de sua atividade são limitadas às 
condições ecológicas e não sociais e políticas. Quando o Homo sapiens, Adão 

ou os elos antropóides afirmaram existência relativamente racional, Quiró 

vivia há cinco milhões de anos (CASCUDO, 2006, p. 32-33). 

 

 

Percebemos, no exemplo acima, uma ironia bastante refinada, que nos surpreende, 

fazendo-nos ver o que não esperávamos ou não queríamos, manifestamente, trazer à tona, como 

o caso da utilidade do animal ou até mesmo quando o narrador se refere à questão da “servidão 

animal”, ligada à “doação divina”. Ora, se o Homo faber não tem obrigações para com o 

morcego, este “não lhe deve, fundamentalmente, deveres”, portanto! Continuando com esse 

mesmo raciocínio, afirma o narrador: 

 
O direito é defender-se a espécie prejudicada que, no momento, é constituída 

pelos animais sangrados por Quiró ou as frutas que ele babuja e mordisca nos 

pomares. Radicurlamente o conceito de utilidade para o rei da Criação – nós 

dois, leitor! – é a extensão simples do seu uso em serviço. A classificação 
fundamenta-se unicamente na servidão produtora cuja legitimidade 

escudamos com a Bíblia. Quiró, evidentemente, jamais foi intimidado desta 

sentença que o transforma em servo da gleba, vassalo eterno, escravo sem a 
possibilidade da manumissão legal. Todo esplendor reboante dos congressos 

científicos e da canonização dos direitos escondem a escravidão dos animais 

que, um dia, terão parcela de garantias vitais para sua permanência na terra 

(CASCUDO, 2006, p. 33). 

 
 

O narrador foi irônico no texto acima e, ao afirmar que “todo esplendor reboante dos 

congressos científicos e da canonização dos direitos escondem a escravidão dos animais que, 

um dia, terão parcela de garantias vitais para sua permanência na terra”, reforça-nos a ideia de 

que a ironia possui a capacidade de quebrar a expectativa e produzir o inusitado ou o improvável 

e “[...] as noções acerca de verdade e realidade são abaladas” (FACIOLI, 2010, p. 31). Cascudo, 

no papel do ironista, não está no seu romance trocando uma realidade por outra, mas fazendo o 

trânsito entre os discursos: o dele e o da ciência. 
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A partir da nossa inquietação acerca da ligação entre literatura e vida e, sobretudo, com 

o desejo de contribuir para a divulgação do único romance produzido por Cascudo, entendendo 

que essa obra cascudiana carrega um estranhamento de sentidos que se repetem durante todo o 

seu percurso de escritura, compreendemos que ele se configura como um programa artístico e 

político de linguagem que nos obriga a abandonar a lógica dos sentidos, cujas categorias de 

interpretações do mundo animal vão sendo suplantadas por uma alteridade máxima, ou seja, 

através de uma linguagem inventiva, o autor contradiz os sentidos da ciência, que somente uma 

leitura distanciada das “amarras” científicas pode dar conta. Vamos construindo novos sentidos 

desde o momento em que nos embrenhamos pelas linhas de fuga do discurso cascudiano, na 

qual a voz do narrador nos coloca frente a um espaço de atuação acadêmico que nos leva a 

refletir sobre os vários aspectos que envolvem a vida desses animais. 

A escolha, portanto, desse objeto de pesquisa acabou sendo uma resposta à nossa ânsia 

de repensarmos qual o lugar que desejamos dar à escritura literária de Cascudo. Esse lugar é, 

pois, o de compreender que “[...] a obra leva-nos a um permanente deslocamento e a uma 

variação de perspectivas que vai da dimensão dos limites do saber local ao conhecimento 

universal, global” (SOUSA, 2006, p. 27), tamanha a quantidade de informações e conceitos que 

são trabalhados nesse romance-ensaio. Fazemos, pois, o convite a adentrarem nessa viagem 

pelo texto cascudiano, para que, juntos, observemos que a literatura produzida por Câmara 

Cascudo, no seu Canto de Muro, poderá nos levar a compreendê-la como algo que tem potência 

de transformação de visão de mundo, que somente uma leitura crítica “desarmada” pode dar 

conta (RODRIGUES, 2012). Depois de anos da publicação de Canto de Muro, as descobertas 

científicas já provaram a importância de cada um desses animais na vida harmoniosa da 

natureza. No entanto, Câmara Cascudo foi precursor ao ver/analisar esses animais além de suas 

aparências. 

Concordamos com o professor Costa, quando afirma: “Lemo-lo, este Canto de Muro, 

como quem acompanha uma bela aventura da inteligência pesquisante aliada à imaginação 

criadora” (COSTA, 2008, p. 239). Encerramos esse “convite de entrada” concordando com 

Sousa (2006, p. 21): “Como um Nietzsche, Câmara Cascudo investe seus instrumentos hábeis 

de linguagem para fazer a desmontagem dos tipos fixos e dos estereótipos redutores. Ao leitor 

cabe percorrer a obra e colher os frutos da leitura”. 

Buscamos mostrar que o escritor se mantém pesquisador, mesmo na produção do texto 

literário, uma vez que a referida obra foi produzida por meio da observação cotidiana 
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comportamental dos seus personagens-animais. Nele, o autor apresenta-nos uma nova forma de 

fabular, moderna, em que os animais não são de grande porte, como os da maioria da fabulação 

tradicional, mas aqueles considerados ínfimos pela sociedade, como a barata, o morcego, o rato, 

o escorpião, entre outros. Encontramos como animais domésticos apenas um gato (Brinco), um 

galo (Bidu) e uma galinha (Dondon). 

Observar a vida de animais no canto de um muro pode parecer uma tarefa simples, mas 

transformar as experiências de vida desses animais em uma narrativa que trabalha a linguagem 

de modo a contrariar o até então posto sobre as existências desses bichos é como se Cascudo 

abrisse “um buraco no pleno do mundo”, pegando emprestada a expressão de Merleau-Ponty. 

Pensamos que o narrador cascudiano está a nos dizer que é preciso que se enxergue o mundo 

de uma outra forma, através do “corpo transparente da linguagem”, como sugerem as reflexões 

de Merleau-Ponty: 

 
[...] dada uma experiência que pode ser banal mas se resume para o escritor 
num certo sabor muito preciso da vida, dadas também palavras, formas, 

torneios, uma sintaxe, e mesmo gêneros literários, maneiras de contar que já 

estão, pelo uso, investidos de uma significação comum, à disposição de cada 
um, cabe escolher, juntar, manejar, torcer esses instrumentos de tal maneira 

que induzam o mesmo sentimento da vida que habita o escritor a todo instante, 

mas agora desdobrado num mundo imaginário e no corpo transparente da 

linguagem (MERLEAU-PONTY, 2002, p. 74). 

 

 
Desse modo, o narrador de Canto de Muro, esse ser inquieto de quem nos fala Didi- 

Huberman (2010), induz-nos a perceber que nenhuma verdade é evidente, mas que todas elas 

são construídas por intermédio das ficções, conforme afirma Nancy Huston (2010, p. 18-19, 

grifo da autora): 

 
Para nós, não basta registrar, construir, deduzir o sentido dos acontecimentos 
que se produzem em torno de nós. Não: precisamos que esse sentido de 

desdobre – e o que faz com que ele desdobre é a linguagem. É por isso que 

todos os humanos elaboram formas de marcar o tempo (rituais, datas, 

calendários, festas sazonais etc.) – marcação que é indispensável para a 
eclosão das narrativas. [...] A narratividade se desenvolveu em nossa espécie 

como uma técnica de sobrevivência. Ela está inscrita nas próprias 

circunvoluções do nosso cérebro. Mais fraco do que os outros grandes 
primatas, ao longo de milhões de anos de evolução, o Homo sapiens entendeu 

o interesse vital que teria em dotar, através das suas fabulações, o real de 

sentido. 
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Por essa perspectiva apresentada por Nancy Huston, compreendemos que a fabulação 

empreendida por Cascudo faz com que ele possa se reconhecer naquilo que não é representação, 

mas que existe e é tão real que o leva a colocar em cena seus atores (personagens-animais), que 

vão se formando em comunidades em trânsito, porém solidárias (de acordo com suas 

afinidades) e invisíveis para a sociedade. Poucos, já naquela época, “perderiam tempo” para 

observar o namoro de pombos, as várias formas com que o xéxeu utiliza seu canto, o percurso 

da galinha Dondon pulando muros e vinda de um sítio afastado, as empreitadas do rato Quiró. 

Tudo é realizado de forma tão atenta que o narrador consegue observar aspectos sobre os 

comportamentos desses animais que até mesmo os próprios cientistas não percebiam. No 

entanto, mesmo a narrativa partindo de suas observações, ele não está fazendo reprodução do 

real, mas fabulando e preenchendo de sentido a vida desses animais e as folhas do papel por 

onde ia desenvolvendo seu texto, deixando-nos, leitores, prenhes de sentidos. Concordamos, 

portanto, com Nancy Huston, quando afirma acima que o homem “entendeu o interesse vital 

que teria em dotar, através das suas fabulações, o real de sentido”. 

Nossa proposta final é a de que os leitores deste nosso texto não busquem uma 

propriedade autoral, mas o aceitem como uma partilha do sensível, visto que esta nossa leitura 

propõe-se a dialogar de maneira coletiva com vários outros autores, com o propósito de 

desorganizar nossa autoria, segundo Loth (2014). Como também já nos avisou Clarice 

Lispector, em Água Viva: “O verdadeiro pensamento parece sem autor” (LISPECTOR, 1998, 

p. 91). 

Seguimos, portanto, “embrenhando-nos” nos sentidos que o texto nos apresenta por 

meio da sua “linguagem” fabulosa e, ao mesmo tempo, ensaística. 
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2 ESCUTA POÉTICA EM CANTO DE MURO 

 

2.1 O fabulador pelas linhas de fuga 
Não é possível falar em formigas sem evocar a cigarra 

boêmia e vadia, cantora do sol, suplicando o empréstimo 

de víveres para atravessar o inverno, o inverno europeu. E 
a resposta desdenhosa da formiga: “Vous chantez! J´en suis 

bien aise./ Eh bien, dansez maintenant...” que La Fontaine 

imortalizou. Bem diversa é a verdade. O episódio era 
impossível porque não há cigarras no inverno. As larvas 

estão sepultadas na terra e sairão na primavera. As cigarras 

cantadeiras morrem antes desta estação. (CASCUDO, 
2006, p. 168). 

 

 

Em Canto de Muro, a linguagem cascudiana atrai-nos para um lugar à margem: um 

canto de muro, colocando-nos em contato com o que compreendemos como um acontecimento 

poético-narrativo, que não se fixa nos sentidos disponíveis que já estão postos pela fabulação 

tradicional, como confirma a epígrafe acima. Outro aspecto diz respeito ao fato de que os 

fabuladores da tradição literária têm como personagens os animais de grande porte, com 

algumas exceções, como: A cigarra e a formiga, O gato de botas, O grilo falante. Cascudo, ao 

contrário, traz para sua narrativa animais que, em sua grande maioria, não são aceitos no 

convívio social, conforme mencionado anteriormente, os quais ele denomina de “multidões 

flutuantes de adventícios, visitantes, turistas [...] fregueses matutinos e vespertinos” 

(CASCUDO, 2006, p. 15), que são Titius, o escorpião; Licosa, a aranha orgulhosa; um grilo 

solitário e tenor; Dica, a aranha-d’água; Fu, o sapo; Sofia, a coruja misteriosa e venerada; Musi, 

a rata; Vênia, a lagartixa anciã, gorda e vagarosa; Blata, a barata; Raca, a jararaca; Quiró, o 

morcego; entre outros. Além destes, há os que ele chama de “multidões flutuantes de 

adventícios, visitantes, turistas [...] fregueses matutinos e vespertinos” (CASCUDO, 2006, p. 

15), que são: beija-flor, um pequenino fantasma rutilante; 
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aranhas incontáveis; formigas negras; saúvas vitoriosas; vaga-lumes que desenham hieróglifos 

de luz azul e fria; xexéus; bem-te-vis; lavadeiras que vêm molhar o bico; o canário amarelo; o 

sabiá cinzento de bico negro; o concliz esplenderoso; e muitos outros. Apenas a galinha 

(Dondon), o galo (Bidu) e o gato (Brinco) são animais mais comuns nas narrativas literárias. 

Ele encerra a apresentação dos seus personagens do canto do muro, afirmando: “Esta é a 

multidão regular e permanente da terra silenciosa que o canto de muro denomina” (CASCUDO, 

2006, p. 15). 

A cigarra, sabemos, aparece de forma mais constante nas fábulas. No entanto, até 

mesmo a abordagem que La Fontaine apresenta sobre a cigarra é questionada pelo narrador 

cascudiano. Vejamos um exemplo que é continuidade do raciocínio mencionado na epígrafe 

acima: 

 
[...] J. H. Fabre examinou a história e chegou, documentadamente, às 

conclusões opostas. Para começo de conversa, La Fontaine ne l´a jamais 

entendue, ne l´a jamais vue. Pour lui, la célebre chanteuse est certainement 

une sauterelle. Tristeza saber que La Fontaine nunca viu nem ouviu uma 
cigarra. E que a cigarra citada na fábula deliciosa é um gafanhoto!... 

(CASCUDO, 2006, p. 168). 

 

 

Vale ressaltar a crítica que Cascudo faz a La Fontaine com a expressão “fábula 

deliciosa”, pelo fato de, equivocadamente, o autor francês escrever uma fábula que fala sobre 

o gafanhoto e afirmar que está se referindo à cigarra, segundo informações de Cascudo. O 

adjetivo “deliciosa” é de uma ironia “deliciosa” por parte do narrador cascudiano, como se 

desejasse nos dizer que “[...] o olhar que capta a manifestação da ironia também possui o seu 

viés de pré-disposição à deflagração de contradições” (FIORIN, 2010, p. 24). 

Na narrativa, a palavra canto aparece em seus sentidos diversos: enquanto lugar (“No 

canto de muro, tijolos quebrados, cobertos pelos cacos de telha ruiva, aprumam-se numa breve 

pirâmide...”), pelo qual seus habitantes-bichos são capazes de lutar; enquanto canto dos 

pássaros (“Creio firmemente na comunicação das aves pelo canto.”); enquanto música (“O grilo 

retomou seu cântico nupcial estridente, desafiante, sacudindo a solidão povoada de notas 

indecisas e de quietações momentâneas”.); enquanto fabular (“A cigarra da mangueira 

estridulou longamente seu aviso amoroso às fêmeas longínquas no zio-zio-zio excitador”). É 

um canto no qual foi realizada pelo autor a suspensão da prosa zootécnica para dar vazão à 

busca pela linguagem em seu “estado nascente e vivo” ( MERLEAU-PONTY, 2002, p. 30). O 

narrador do canto do muro se abre ao outro, esse ser nascente, o ser animal que convive com 
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ele e que se liga ao aspecto fabular. É um narrador-testemunha que compartilha da existência 

desse mundo animal que está à margem da sociedade, no canto do muro. Por meio da voz desse 

fabulador, eles, os animais, vão permanecer enquanto elementos poéticos que têm vozes, 

rumores. Seus rumores serão parte dessa narrativa, dessa poiésis. Sob esse aspecto, poderíamos 

pensar em uma linguagem falante que é mencionada por Merleau-Ponty quando se refere a 

Stendhal: 

 
[...] a linguagem falante é a interpelação que o livro dirige ao leitor 

desprevenido, é aquela operação pela qual um certo arranjo dos signos e das 

significações já disponíveis passa a alterar e depois transfigurar cada um deles, 
até finalmente secretar uma significação nova, estabelecendo no espírito do 

leitor, como um instrumento doravante disponível [...] (MERLEAU-PONTY, 

2002, p. 35). 

 

 

As vozes dos animais em Canto de Muro surgem como ecos, uma linguagem que se 

interroga sobre o discurso científico, a qual vai nos tocando e, em dado momento, harmoniza- 

se conosco como num acasalamento, em que o narrador e o leitor estão em dupla errância, 

vagando. Saímos do campo da visão e entramos no campo da visada, que não se encontra fora 

das palavras, mas ao lado delas. Pela fala, realizamos constantemente atos de visada internos, 

que se fundem com as palavras e as anima. “O resultado dessa animação é que as palavras e 

toda a fala encarnam, por assim dizer, a visada nelas próprias e a carregam, encarnada nelas, 

como sentido” (HUSSERL, 1929, apud MERLEAU-PONTY, 2002, p. 53). 

O olhar dá uma visada que acolhe o que o simbólico rejeita: conviver com animais 

considerados repugnantes. Uma saída do espetáculo para uma visada que está fora da visão 

espetacular: o canto do muro, uma parte do mundo que ninguém estaria interessado em ver. O 

narrador se põe de cócoras para ver/conviver com seus personagens. Sai da visão da natureza 

espetacular (que seria o mundo da fábula tradicional) para a mordida do mundo (o canto do 

muro), que estabelece um tipo de relação com o corpo que está fora do que é comum, 

institucionalizado: ele está de cócoras, naquele lugar baixo, fora dos altos muros, vivendo uma 

travessia de corpos: dele e dos animais considerados ínfimos. 

Na saída da visão do espetáculo para a visada, dá-se um novo modo de escrita: não é 

um espectador, e sim um narrador que presencia um último momento desse estado de nascença 

e faz disso um testemunho para não conceber um fim da existência de um mundo aanimal, 

vivenciando as transformações, as metamorfoses, as resistências, numa atitude de criação pela 

inversão. 
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Testemunha de um quase fim que o mundo urbano tenta provocar, contudo, não é o fim 

da fabulação, nem o fim da dimensão do estado nascente. É algo que dá origem a outra coisa 

que Cascudo constitui para si como um órgão de expressão que torna viva essa nova forma de 

fabular. Nesse sentido, ele passa mais além do que o “Ovinho da lagartixa simbolizava, 

legitimamente, a inicial. Era um ovo de réptil no canto do muro, guardando a eternidade” 

(CASCUDO, 2006, p. 62). Nada grandioso, mas que vai resistir, no princípio, como um 

assombro. O pensador Câmara Cascudo não é o do logos, mas um sujeito que se retirou da 

posição central para dar lugar a um outro sujeito: não é o mestre do folclore falando, e sim o 

romancista, que se coloca como criador de uma fabulação que tem personagens-animais, em 

sua grande maioria, execrados pela sociedade e que cria uma narrativa sobre animais para fugir 

do seu estado de solidão, quando se encontra longe da esposa e dos filhos. Portanto, a luta pela 

sobrevivência do homem Cascudo também é a luta pela sobrevivência desses animais, não 

implicando uma cópia do real, mas um diálogo entre literatura e vida: 

 
Da terra úmida pelo orvalho evaporado subia o murmúrio confuso de todas as 

vozes surdas dos animais em batalha pela vida, rastejando, escorregando, 
pateando no nível do solo. Das árvores derramava-se o rumor vivos de asas, 

pios, bufidos, estalidos, apelos, réplicas, guincho de aviso, de informação, 

pedidos de auxílio e de socorro. Nos ares, as sombras rápidas perpassam, 
continuando a mútua perseguição, lutando pela sobrevivência – o amor e o 

alimento –, vitais ambos (CASCUDO, 2006, p. 19). 

 
 

Com base nas afirmativas e na citação acima, podemos relacionar a escritura cascudiana 

de Canto de Muro a uma errância, em que o sujeito não está localizado: sua prosa não é linear, 

não é planar, não é glorificada, não é institucional. É uma prosa poética que provoca fissuras 

na linguagem tradicional. É um discurso híbrido que une prosa e poesia numa prosa-poética. O 

canto como espacialidade, como lugar, mas também como um acontecimento narrativo. Mesmo 

havendo essa relação entre vida e narrativa, o eu não é o organizador textual, o dono do texto, 

mas um eu deslocado, distorcido, que dá lugar a um acontecimento poético. Cascudo, o 

etnógrafo urbano, tem seu território, percorreu vários pontos da paisagem, contudo, o escritor 

é mais do que isso: ele percebeu que, no caso das intervenções urbanas, o que existe ali, no 

canto do muro, foi abandonado, e ele, o narrador da poiésis, apoderou-se dessa realidade para 

alterá-la. Existe, nas camadas daquele espaço recluso, algo que somente pode ser visto por um 

olhar que vê além das evidências, por um olhador que, com uma existência reclusa, consegue 

enxergar além das aparências, além das 
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obviedades que estão postas sobre as existências desses animais, por isso, ele opera realizando 

intervenções, com um olhar diferenciado para o muro, para a página, para a vida: dele e dos 

seus personagens-animais. 

O que está em jogo não é ter uma visão, mas um olhar que se coloca como visada, que 

é “vê com outros olhos” o que a maioria não consegue. O olhar cascudiano está se ocupando de 

uma outra maneira, como uma experiência do fora, que é o espaço da sua poiésis. Conforme já 

mencionado por Tatiana Levy, o fora, como espaço literário, não é, a rigor, um espaço fora da 

realidade nem é um espaço dentro dela, mas uma zona de interstícios para além das formas 

definidas, no qual a vida circula (RODRIGUES, 2012). 

Com essa narrativa, Cascudo nos ensina que, “porque prospectam, pensam e fabulam  o 

mundo das relações entre os seres e as coisas sem as grades da herança cultural racionalista, 

arte e literatura podem fazer linhas de fuga da centralidade humana ensaiando novos arranjos” 

(LOTH, 2014, p. 196). Percebemos que a experiência de escritura do Canto de Muro abriu 

novas possibilidades de vida e novas individuações para ele enquanto homem das letras, como 

também para seus personagens, que passaram a receber novas conotações a partir do seu olhar 

sobre eles. A prosa do narrador cascudiano é uma prosa do mundo de fora, o qual a ciência da 

linguagem mais tradicional não alcança. A visada cascudiana está sob a perspectiva de um olhar 

que esvazia (MERLEAU-PONTY, 2002) certos sentidos estabelecidos, que está fora da fala 

institucionalizada e vai além, hibridizando a objetividade prosaica, que cede ao novo, ao 

inesperado, optando por tons e ritmos poéticos. 

Diante da formação acadêmica de Cascudo na área do Direito e dos seus estudos na área 

da Medicina, ele consegue ultrapassar o próprio estilo no qual sua formação foi pautada: uma 

linguagem mais objetiva e racional, fazendo abertura para o poético. Cascudo sai da arrogância 

do conhecimento institucionalizado e cria para si um órgão de expressão próprio em estado de 

vestígio, indicial. Destina Canto de Muro para um outro lugar: romance sobre animais que estão 

à margem do convívio com os humanos. Alguns animais não têm lugar no mundo dos Homens, 

como assim o é a maioria dos animais do canto do muro. O pai doente manda matar um animal, 

porque seu canto causava agouro: 

 
Em qualquer país do mundo e tempo da História, a coruja é mensageira da 
morte infalível. Morávamos numa chácara e numa noite, muito doente meu 

pai, a coruja começou no seu ululado arrepiante. Meu pai fez um sinal a um 

dos criados. Um tiro estrondou e o servo voltou com a corujinha morta, 
pintada de sangue, olhos imensos, abertos, sem saber por que morrera. Meu 

pai disse a frase consagrada pelo uso: “– Vá agourar outro...” (CASCUDO, 

2006, p. 92-93). 
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O narrador, de forma desafiadora, contrapõe-se à postura adotada pelo pai: em vez de 

matar corujas, cria uma: 

 
Criei mais de um ano uma coruja e esta comia tudo que se lhe desse. Apenas, 

aristocraticamente, só comia sozinha, com lentidão e gravidade. Nunca a vi 

beber. Libertou-se numa noite de luar, véspera de ‘festa’ (24 de dezembro) e 
não sei como se arranjou levando um pedaço de corrente de latão na pata 

direita. [...] Serviu-me, para teste, sobre a conservação do seu terrível 

prestígio. Todas as pessoas que nos visitavam, ilustres e humildes, desde o 
Governador do Estado ao vendedor de carvão, surpreendiam-se com a coruja, 

aconselhando sua imediata libertação. Não convém manter a coruja presa. 

Reuniam todos os prejuízos multisseculares sobre Sofia, dizendo, muito 

sérios: “– Faz mal...”. Era tudo (CASCUDO, 2006, p. 93). 

 
 

A prosa costuma fixar os sentidos da cultura, contudo, como podemos observar na 

citação acima, o narrador de Canto de Muro deixa os sentidos estritamente simbólicos para se 

orientar por caminhos outros de segmentação desse simbólico, e vai desconstruindo os sentidos 

que estão disponíveis pela ciência, pela zootecnia. Culturalmente, costumamos dizer que o pio 

da coruja traz agouro de morte. Para ele, é o contrário, por isso sua prosa não é uma prosa que 

glorifica. É uma prosa ligada ao mundo e relacionada à diferença, como a poesia. É uma prosa-

poética com ritmo, com tom, enfim, uma escuta poética. Poiésis. 

No tempo fabular dessa narrativa, a relação entre leitor e livro se inverte. É o momento 

em que o livro toma posse de nós, leitores. Trazíamos conosco uma relação de signos já 

estabelecidos com significações disponíveis, mas o narrador rompe com o já estabelecido e a 

leitura torna-se um confronto entre os corpos gloriosos e impalpáveis das falas dos leitores e da 

fala do narrador (MERLEAU-PONTY, 2002), que exige desses leitores uma escuta poética do 

que está à margem: da sociedade, da literatura realista, dos conceitos e valores estabelecidos 

socialmente, enfim, da vida. Nesse momento, somos levados a pensar que o que o narrador 

espera de nós, leitores, é coragem para permanecermos com ele pelos caminhos desvirtuosos 

que a leitura vai nos proporcionando. 

Estamos diante de uns restos de canto de muro como morada, mas, sobretudo, diante de 

um espírito anônimo que inventa: não é o folclorista que está a escrever, mas o poeta. A 

característica desse anonimato se dá desde os princípios da elaboração do livro, quando 

Cascudo desejava assiná-lo com pseudônimo, porém, a mulher, os filhos e os amigos não 

permitiram. 
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O narrador estabelece uma relação quase silenciosa com os animais e, através de 

sussurros, da linguagem gaguejante, ele diz da maneira que eles têm de se instalar no mundo, 

durante da vida e diante da morte. Toma-os lá onde estão e, dispondo de um jogo de sentido 

entre os acontecimentos e o comportamento dos animais, chega às mais secretas filiações de 

maneira rizomática, invertendo valores, escapando pelas possibilidades que a linguagem, em 

forma de rizoma, vai operando: 

 
O antigo Mus decumanus Pall é o tipo excelente do rato social. Acompanha o 

homem não para servi-lo, como o cão, o cavalo, o boi, mas para servir-se dele, 

de sua indústria cujos produtos lhe agradam excessivamente. Assim onde vai 
o homem com suas ciências, fazendo o pão, o queijo, o toucinho, o azeite, a 

manteiga, as carnes salgadas, secas ao fumeiro ou ao sol, Gô o segue como 

uma sombra solícita. Não lhe presta o menor auxílio, nem mesmo diminui 
pragas de insetos com sua voracidade, como o morcego. É um colaborador 

apreciável na consumação dos alimentos, hóspede inconvidado e permanente, 

comensal conturbativo, não somente na alteração dos cálculos das reservas 

das vitualhas como desfazendo o arranjo dos aposentos e destruindo quanto 
pode destruir (CASCUDO, 2006, p. 45). 

 

 

Com base na citação acima, percebemos que Cascudo instaura um pensamento que 

desdiz os conceitos da ciência, como a ideia de que o homem destrói o rato, quando, na verdade, 

o rato é quem deterioriza os objetos do homem. Esse discurso se define pelo fora, pelas linhas 

de fuga, pela desterritorialização de ideias engessadas, fugindo das determinações históricas, 

dos conceitos pensados, e elabora um texto que se coloca de forma rizomática. No capítulo 

“Proezas de Gô”, o rato multiplica-se pelo nome da raça: 

 
Gô tem o nome sisudo de Mus decumanus mudado para Mus norvegicus. Na 

França o denominam Surmulot e goza dos direitos históricos. Gô invadiu a 
Europa no século XVIII vindo da Pérsia. Atravessou a Rússia, Áustria, 

Alemanha, França, espalhando-se para os Balcãs e Península Ibérica. Pulou 

para a Inglaterra. Apareceu na Itália, instalou-se no Mediterrâneo. 
Representante e consequência do imperialismo colonizador e invasor, viajou 

nos navios mercantes, descendo como turista na terra latino-americana e 

deixou-se fixar, multiplicando-se com a maior sem-cerimônia deste mundo, 
sem passaporte e permis de séjour (CASCUDO, 2006, p. 41). 

 

 

Como podemos notar no exemplo acima, Cascudo confirma-nos a teoria de Deleuze e 

Guattari (1995, p. 18) sobre o rizoma: “Há ruptura no rizoma cada vez que linhas segmentares 

explodem numa linha de fuga, mas a linha de fuga faz parte do rizoma. Estas linhas não param 

de se remeter uma às outras”. Com essa postura rizomática do narrador de Canto de 
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Muro, o romance é construído de maneira fragmentada, através de várias histórias acerca da 

vida dos seus animais personagens, como se fossem pequenos contos em linhas de fuga com o 

gênero, compactuando com a ideia de rizoma que não é feito de unidades, mas de dimensões, 

de direções movediças, que não apresentam nem fim nem começo, estão sempre no meio, nos 

interstícios, nas bordas. Essa escritura se dá em linhas de fuga do gênero, também, porque não 

são as histórias de vidas de pessoas que são contadas na narrativa romanesca, como é comum 

de acontecer, e sim de animais. 

Mesmo questionando o discurso científico, não percebemos presunção na fala de 

Cascudo, como se fosse dono de um saber absoluto, até mesmo porque ele está produzindo um 

texto literário. Com a palavra, o narrador: 

 
Não posso crer que este canto, longo, expressivo, consciente, seja destituído 

de intenção e toda esta gama harmoniosa de inflexões nada transmita, 

significando apenas um escapamento de sopros através do aparelho regulador 
da garganta. As afeições interiores não possuirão neste canto nupcial e 

poderoso de vitalidade canora uma manifestação jubilosa de vitória, alegria 

de posse, o amor da espécie que se anuncia no estado da fêmea que ouve, 
passiva e serena, a homenagem à sua missão prolongadora da vida? Afirmar-

me que não há relação entre o canto e o visível sentimento da ave tenora, e 

que canta mecânica, maquinal, insensivelmente, não me foi possível aceitar e 

compreender, resignado às conclusões dos laboratórios experimentais ou 
pesquisas de campo (CASCUDO, 2006, p. 85). 

 

 

Observamos, portanto, que o narrador continua se negando a concordar com o discurso 

científico que apresenta suas “conclusões laboratoriais” ou baseado nas “pesquisas de campo”. 

Os mundos desses personagens-animiais erguidos textualmente pela fabulação realizada pelo 

narrador cascudiano não se prendem a regras estabelecidas pela experiência humana, no 

entanto, propõem e agenciam outras configurações para as existências desses bichos, as quais 

não oferecem oposições, mas possibilidades (LOTH, 2014). Enquanto espaço de 

desestabilização do etnocentrismo, a fabulação de Canto de Muro é um território-refúgio para 

as experiências de vida e de morte desses animais que vivem se esgueirando através de suas 

linhas de fuga, mas que às vezes são pegos de surpresa pelas armadilhas do cotidiano: 

 
Um meu primo possuía uma mercearia próxima à estação do caminho de ferro 
e decorrentemente visitada po Gô todas as noites. Decidiu espalhar várias 

ratoeiras em lugares estratégicos. Pela manhã encontramos uma ratoeira sem 

a isca do queijo e prendendo dois terços da cauda de um guabiru e a seguinte, 
com a isca intacta, segurando Gô, de pescoço esmagado. Pelos caminhos de 

gotas de sangue reconstituímos o drama do guabiru (CASCUDO, 2006, p. 43). 
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No último capítulo, Cascudo, com o olhar do poeta fabulador, observa, incansavelmente 

o infindável “Namoro de pombos” e enfatiza que eles são mais amáveis e pacientes quando 

desejam conquistar suas parceiras para os atos amorosos do que o próprio homem, sugerindo, 

inclusive, uma revisão desses modelos estabelecidos e acrescentando que os gorilas não são 

capazes de violação sexual, somente os homens o são: 

 
Parece que as afirmativas clássicas dos amores fulminantes, e independentes 

de preâmbulos de conquista, merecem revisão tranquila. Os modelos deste 
ímpeto sexual, imediato e bruto, nunca dispensaram a corte teimosa ao 

elemento feminino. Bodes, macacos, cães seguem cativamente as namoradas 

com notórias mostras de predileção e esperança de aceitação. Só o homem 
conhece o pecado de violação bárbara, da posse cruel e sem o consentimento 

da fêmea subjugada. Mesmo os gigantescos gorilas são tão amorosos que 

esperam o gesto de consentimento da possante companheira inda que seja de 

companhia habitual e certa (CASCUDO, 2006, p. 215). 

Com o exemplo anterior, o narrador nos mostra que a sabedoria da natureza não inclui 

violência. Em um outro trecho, ressalta que os animais não são irracionais: “O mais terrível é 

que estou certo de não haver animais ‘irracionais’, isto é, desprovidos de raciocínios, e espero 

que existam homens e mulheres neste mundo que participem desta convicção” (CASCUDO, 

2006, p. 85). Ainda, chama-nos a atenção para o fato de que nós não alcançamos a plenitude de 

alguns animais, entre eles, a aranha, que, inclusive, é denominada de pessoa e possui 

mentalidade: 

 
Quando um dia tivermos a visão em profundidade, o “paideuma” de Licosa, 

com as entre-relações receptivas e irradiantes de sua pessoa e a aurora 

orientadora de sua mentalidade, modo de conceber, decidir e realizar, veremos 

que não haverá na superfície da terra coisa organizada e viva que tenha tido 
uma tão deslumbrante certeza dos seus valores individuais. Nenhum 

proprietário de povos, guia-rei de multidões, sacerdote-chefe de fanáticos, 

oficial de gabinete de ministro de Estado, e outras sideralizações da glória 
humana, alcançaram a plenitude serena de uma convicção talqualmente 

Licosa, Lycosa raptoria, Walckenser, com seus sete centímetros eminentes 

como o metro e sessenta de Napoleão Bonaparte. Este aparecimento da aranha 
ilustre pressupõe uma irradiação constante de infra- sonoridade proclamadora: 

- Eu sou Licosa!... Eu sou Licosa!... Só nos resta o movimento incontido da 

prosternação: - Licosa vai passar! Licosa passou! Ó profundeza! Boileau 

mandou que os ventos se calassem porque ia falar de Luís XIV. Mando eu que 
silenciem os três. Boileau, ventos e Luís XIV. Quem era, francamente, o Rei 

sol? Filho de um ramo colateral dos Valois, Bourbons pobres de glórias velhas. 

Licosa já existia nos terrenos do Eoceno e Mioceno do Terciário. Milhões de 
anos antes de qualquer Luís XIV. Se 
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antiguidade é posto no fraseado genealógico, Licosa é legitimamente anterior 

a todos os almanaques de Gota6 (CASCUDO, 2006, p. 109-110). 

 

 

O “Gota” designa de uma maneira mais simples e comum personalidades políticas, 

mediáticas ou culturais, nomeadamente, conhecidas pela sua importância em termos da vida 

social ou de notoriedade, segundo a Wikipedia (ver referência na nota de rodapé abaixo). De 

forma irônica, ao se referir ao almanaque “Gota”, a escritura cascudiana aponta uma nova 

configuração que vai além do que é referencial, do que é simbólico. Para esse narrador, devem 

silenciar “Boileau”, “os ventos” e “Luís XIV”, que são “pobres de glórias velhas”, porque quem 

merece a rever~encia é a aranha “Licosa”: “Licosa já existia nos terrenos do Eoceno e Mioceno 

do Terciário”. Percebemos, portanto, a linguagem literária ensaística atuando como um ato 

criativo de desconstrução das informações referenciais, a partir do momento em que não opta 

em confirmar esses valores até então tão difundidos pela sociedade, mas atinge um novo campo 

de visada e, em oposição ao modelo tradicional da fabulação, cartografa novas paisagens sem 

emoldurá-las, levando-nos a um outro olhar sobre esses animais que estão “esquecidos” nos 

cantos dos muros, nos terrenos baldios, fazendo valer a poiésis do/no cotidiano dele, dos 

animais e de nós, leitores. 

Ao colocar, ironicamente, a aranha acima do rei, ele não está impondo uma norma, mas 

utilizando um método rizomático de escrita que efetua, sobretudo, o descentramento do poder 

do homem sobre o animal, pois “um método de tipo rizoma é obrigado a analisar a linguagem 

efetuando um descentramento sobre outras dimensões e registros” (DELEUZE; GUATTARI, 

1995, p. 16). Como um tecelão, Cascudo vai tecendo suas teias de linguagens, realizando 

agenciamentos. É importante pensarmos na definição de agenciamento através de um conceito 

elaborado por Deleuze e Guattari (1995, p. 16): 

 
Um agenciamento é precisamente este crescimento das dimensões numa 

multiplicidade que muda necessariamente de natureza à medida que ela 

aumenta suas conexões. Não existem pontos ou posições num rizoma como 
se encontra numa estrutura, numa árvore, numa raiz. Existem somente linhas. 

 

 

 

 
 

6 Almanaque de Gota, ou simplesmente o Gota ou Gotha, foi,  entre 1763 e 1944,  o  guia  de  referência  da alta 

nobreza e das famílias reais europeias. Foi publicado pela primeira vez na corte de Frederico III de Saxe- Gota-

Altemburgo. Apesar de publicado na Alemanha, esse almanaque foi continuadamente redigido em francês 

(Disponível em: <https://pt.wikipedia.org>). 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Gota_(cidade)
https://pt.wikipedia.org/wiki/1763
https://pt.wikipedia.org/wiki/1944
https://pt.wikipedia.org/wiki/Nobreza
https://pt.wikipedia.org/wiki/Nobreza
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fam%C3%ADlia_real
https://pt.wikipedia.org/wiki/Frederico_III_de_Saxe-Gota-Altemburgo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Frederico_III_de_Saxe-Gota-Altemburgo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Frederico_III_de_Saxe-Gota-Altemburgo
https://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_francesa
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Pensando na definição acima, reafirmamos o papel de olhador que Cascudo exerce ao 

observar a vida dos animais no canto do muro e nas adjacências. Ele os reinventa e os liberta 

de um mundo opressor, buscando para eles corpos ágeis e, em uma experiência que poderia ser 

banal, dá-lhes novas formas, as quais parecem abrir um buraco no mundo ao nosso redor e 

fazem também com que passemos a vê-los (os animais) de uma outra maneira. 

A narrativa de Canto de Muro não consiste em reproduzir o que o olhar do narrador 

observou do real, mas, como o narrador-observador, percebemos que ele capta as existências 

desses animais através de uma visão mais intensa, como um aparelho óptico que descortina o 

que está à vista. Os processos de percepção se interligam com o próprio processo de criação. 

Merleau-Ponty define esse processo como: 

 
[...] uma experiência que pode ser banal mas se resume para o escritor num 

certo sabor muito preciso da vida, dadas também palavras, formas, torneios, 

uma sintaxe [...] maneiras de contar o que já estão, pelo uso, investidos de uma 
significação comum, à disposição de cada um. Cabe escolher, juntar, manejar, 

torcer esses instrumentos de tal maneira que induzam o mesmo sentimento de 

vida que habita o escritor a todo instante, mas agora desdobrado num mundo 
imaginário e no corpo transparente da linguagem (MERLEAU-PONTY, 

2002, p. 73-74). 

 
O pensamento do autor, mencionado acima, remete à questão da linguagem e expressa 

a postura que Cascudo utiliza para dar novas formas ao já existente. Tal procedimento 

desestabilizará o leitor que desejar encontrar em Canto de Muro uma simples história sobre a 

vida de animais, deparando-se com uma narrativa de vida de bichos que são aceitos no convívio 

dos humanos. Sua linguagem não está à disposição, não está em conformidade com o que o 

senso comum pensa. Ela é desestabilizadora, inventiva. Através de sua “prosa do mundo”, o 

narrador traz à cena do romance personagens que não estão normalmente postos na 

representação literária. 

Compreendemos que ele não escolhe nenhum signo para uma significação já definida, 

assim como se vai buscar um martelo para pregar um prego ou um alicate para arrancá-lo. Ele 

tateia em torno de uma intenção de significados que não estão dispostos em nenhum dos textos 

ou em nenhum cientista desses que ele nomeia, ao contrário, ele escreve como uma iminência 

de começo de mundo. Contudo, há nele, também, a postura de quem constrói um órgão de 

expressão único, como se fosse seu grito para o mundo. Uma maneira diferenciada de se 

comunicar, que não passa pela forma objetiva, mas cue comunica sem o amparo de uma 

natureza já estabelecida e para a qual os sentidos de nós, leitores, vão se abrindo (MERLEAU-

PONTY, 2002). 
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Cascudo segue em fuga, fugindo do hábito. Linguagem escapando pelo deserto da 

gramática, fazendo um contorno errático. O escritor Cascudo é um dissidente, um solitário que 

vive em um estado de recolhimento, vivendo uma experiência de margem. Um poeta que saiu 

da relação de estado e se coloca como um eremita que elabora seu conhecimento a partir de um 

canto do muro com significações em estado de vestígio ou de horizonte. Temos, portanto, um 

duplo errante: o canto de muro enquanto “corpo do outro na sua singular existência” 

(MERLEAU-PONTY, 2002, p. 167). 

O narrador cascudiano se abre para o outro que não fala (os animais) e os torna sujeitos 

falantes. Escritor voltado para o sensível, atrai os leitores para um mais além do que é visível e 

do que é palpável. Dá incorporeidade ao que é norma, mas, ao mesmo tempo, torna algo 

corpóreo, a seu modo, fugindo do modelo: a palavra em estado de larva. O significado dado 

pela ciência pode matar uma imagem poética, cerceando as potencialidades. Cascudo, ao 

contrário, cria uma escritura que retira o peso da tradição (não precisa mais matar a coruja 

porque ela significa agouro) e fica à margem, junto da poiésis. Sua forma de mudar é ver de 

outro jeito o que já havia sido visto: 

 
O senhor Ka é um escaravelho de quatro centímetros [...] Nunca lhe dei 

importância pela facilidade com que o via na chácara onde me criei, habitual 

e familiar ao redor do estábulo. Quotidiana vilescunt... As coisas vistas 

diariamente perdem insensivelmente o valor. A surpresa foi depará-lo nas 
coleções egípcias dos museus europeus como símbolo sagrado, o khopirron 

do deus Phtah. O espanto de ver o humilde copeiro sendo ministro de Estado 

ou o chauffer comandando uma brigada. Pude vê-lo em argila, vidro, esmalte, 
marfim, ouro, cornalina, sardônica, ônix, jóia de respeito divino no Egito, 

Fenícia, Chipre, Sicília, Sardenha, nas necrópoles púnicas, nos túmulos dos 

reis, protetor e indiscutível, representando um deus. Não havia dúvida. Era o 
escaravelho tão meu conhecido. Com esta preparação psicológica tratei de 

olhar o senhor Ka noutras perspectivas venerandas. [...] Estava ligado aos 

mistérios da fecundação, sabendo os segredos impenetráveis da germinação 

das plantas, explicações a vida humana. Vivia no seio da terra, nas trevas, num 
trabalho obscuro e silencioso. Não podia ser morto. Secando, guardavam-no 

nos hipogeus como uma relíquia. E eu, que nenhuma atenção dava ao senhor 

Ka! Ignorância, sacrilégio, atrevimento! (CASCUDO, 2006, p. 204). 

 

 

O escaravelho é tratado como “senhor”, com todo o respeito, e a criação literária 

cascudiana se posiciona como um ato de resistência: resiste como processo estético que 

subverte o status quo da linguagem, em que a fabulação surge como ato que não consiste nem 

em imaginar nem em projetar um eu, mas num procedimento de bifurcação e heterogeneidade 

da língua que vai mapeando novas possibilidades significativas. Enquanto filósofo da 
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linguagem, renova e sublima novas significações, que vão corroendo o discurso de 

significações fechadas existentes naquela época na então província da cidade de Natal: 

 
No canto de muro, tijolos quebrados, cobertos pelos cacos de telha ruiva, 

aprumam-se numa breve pirâmide de que restos de papel, pano e palha 
disfarçam as entradas negras da habitação coletiva desde o térreo, domínio 

dual de Titius, o escorpião, e de Licosa, aranha orgulhosa, até o último andar 

onde mora um grilo solitário e tenor. Perto há, tão curvo quanto o pescoço de 

um cisne, um cano de onde pende enferrujada torneira. Duas vezes por dia 
escorre, lento e claro, um fio de água trêmula e cintilante na sua cantiga rápida 

no tanque raso de bordas o nível do chão. Uma folha sempre verde passeia 

devagar na face arrepiada, e Dica, a aranha-d’água, corre pela superfície de 
prata sem molhar as seis patas finas. Na margem há duas pedras, dois tijolos 

sujos debaixo dos quais reside um sapo negro e ouro, orgulhoso, atrevido e 

covarde na classe musical dos barítonos. Chama-se Fu. [...] Nas brechas do 
muro que as trepadeiras enfeitam e remoçam cada manhã e tarde vivem as 

lagartixas, chefiadas por Vênia, anciã gorda e vagarosa, de couro áspero, 

lixento e rugoso. As lagartixas são muito bem educadas e balançam as 

cabecinhas triangulares concordando com tudo. [...] Junto à pirâmide está uma 
telha intacta e semi-enterrada, custodiando a família inteira da rainha Blata 

com sua corte de baratas avermelhadas e profissionalmente famintas. [...] Esta 

é a multidão regular e permanente da terra silenciosa que o canto de muro 
denomina (CASCUDO, 2006, p. 13-15). 

 

 

Conforme vamos observando, Cascudo constrói um discurso que está à margem de 

certas hegemonias de pensamentos e ideologias, que nos permite ver a fabulação como 

elemento constitutivo, o qual nos possibilita abrir cartografias e espaços desterritorializados 

pelo ato da escritura, em que os personagens nos aparecem como seres multifacetados, como 

nos confirma o exemplo acima. 

Em Canto de Muro, Cascudo põe em questão o rosto: o morador busca uma identidade, 

um endereço, um rosto; nesse espaço, não existem rostos, e sim pontos de fixação. Moradores 

que põem em crise a morada dos humanos: Cascudo desce ao limbo para retirar esses animais 

do esquecimento. Cria um romance híbrido, que não é fonte nem parâmetro do científico. 

Quando ele cita os cientistas, é para desconstruir seus discursos. Mesmo assim, não é o 

folclorista nem o zootécnico falando, mas o poeta. O modo de Cascudo olhar é através da visada 

para esse mundo naturalista, onde vê um mundo em ruínas. Quando visa o lugar e pensa que 

não há nada, ele se encontra no quintal, local de experiências do fora. Larval. Rizoma. Espaço 

que pode ser tomado, invadido pelas ervas e pelos animaizinhos que buscam sua potência de 

existir. 

Como podemos observar na citação acima, o narrador não descreve as paisagens de 

forma romantizada, ao contrário, as paisagens estão relacionadas ao olhador, que não se 
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anuncia como eloquente na descrição de seus espaços: “Perto há, tão curvo quanto o pescoço 

de um cisne, um cano de onde pende enferrujada torneira”, e de seus animais: Vênia, a lagartixa, 

é uma “anciã gorda e vagarosa, de couro áspero, lixento e rugoso”, porém, “as lagartixas são 

muito bem educadas”. 

Enquanto sujeito olhador, Cascudo não se detém apenas no que é visível, pois seus 

personagens não são mais apenas animais que vivem num canto de muro: são personagens de 

um romance que apresentam desejos, vontades e, muitas vezes, posturas mais coerentes do que 

a do próprio animal-homem, como, por exemplo, na conquista amorosa. O ato de olhar, para 

ele, não é uma atitude maquínica de perceber o real a partir de evidências. Ele vai além: de 

forma irônica, vai inquietando o leitor e sua fala vai induzindo-nos a pensar a respeito do 

preconceito que temos com relação a esses seres: “No comum, enxota-se a Fu e os adversos 

voam e roem livremente. Esta liberdade explicar-se-á pelo tamanho dos perseguidos e pela 

ausência de concordância estética nas feições de Fu” (CASCUDO, 2006, p. 175), expondo 

como somos preconceituosos quanto à aparência dos animais que vivem no canto de muro. 

Dessa maneira, o narrador critica o saber institucionalizado que “julga” pelo estético e não pela 

utilidade. Didi-Huberman, teórico francês, que realiza uma abordagem “científica” da arte, 

afirma: 

 
O ato de dar a ver não é o ato de dar evidências visíveis a pares de olhos que 

se apoderam unilateralmente do “dom visual” para se satisfazer 

unilateralmente com ele. Dar a ver é sempre inquietar o ver, em seu ato, em 
seu sujeito. Ver é sempre uma operação de sujeito, portanto uma operação 

fendida, inquieta, agitada, aberta. Todo olho traz consigo uma névoa, além das 

informações de que poderia num certo momento julgar-se o detentor (DIDI-

HUBERMAN, 2010, p. 77). 

 

 
O narrador de Canto de Muro é esse ser inquieto de quem trata Didi-Huberman. 

Cascudo, no decorrer do romance, mostra-nos que a sociedade tentou ajustar os discursos que 

circulavam sobre esses tipos de animais que ele traz para a sua narrativa, porém, o tempo todo, 

ele vai rompendo com esse modelo, como se desejasse nos dizer que nenhuma verdade é 

evidente, mas que todas elas são construídas por intermédio das ficções (HUSTON, 2010). Ao 

se desvencilhar do discurso da ciência, ele cria uma ficção que vai desnudando o ser-animal 

dito irracional, pouco a pouco, para os leitores e vai dando lugar às formas de expressão até 

então não trabalhadas pela ficção norte-rio-grandense. Reafirmamos que a literatura produzida 

em Canto de Muro tem potência de revolução em relação ao que era produzido na época em 

terras potiguares. Ao trazer o universo desses animais para o mundo letrado, Câmara Cascudo 
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operou uma verdadeira revolução em nossas letras, atribuindo novos “valores” ao que não era 

visto, não era notado. Eis o olhador observando a vida dos seus personagens: 

 
Os galhos mais baixos da samambaia ocultam minha cabeça aos olhares de 

Vênia. Creio que sua atenção está acompanhando o trabalho das aranhas que 
fazem teia nas plantas nascidas depois que o tanque começou a vazar. Dois 

mamões abertos no chão estão estão cobertos de moscas e mosquitos. Vejo 

confusamente o papo branco de Fu resfolegando, bebendo vento. O senhor e 

a senhora Ka devem empurrar, num esforço conjunto, a bola de excrementos 
para o túnel que leva à casa tépida e subterrânea. Um ou outro pássaro risca o 

espaço num voo breve. A sombra da goiabeira estendeu-se tanto que toca- 

não-toca a entrada residencial de Gô. As baratas de Blata passam debaixo da 
porta da varanda morta e vêm vindo. Não vêm. Voltam. Não, minto. Voltaram 

para dentro da morada, repassando a frincha que lhes vale como portal. 

No céu da tarde as nuvens parecem discos. Discos voadores bem lentos, 

empurrados pelos doces alísios do mar. Sueste para noroeste. Placidez. 
Tranquilidade. Apenas agora um rumor distante, igual e contínuo, acorda a 

quietação do canto do muro. Máquina de vencer o tempo, derramendo o signo 

da pressa na alma de todos. Aqui ninguém toma conhecimento do fenômeno, 

notado apenas por mim, escondido debaixo das folhas rasteiras da samambaia 
(CASCUDO, 1959, p. 238). 

 

 

Ele (o narrador) esgueira-se para espiar através das árvores, para “fuçar” o subterrâneo, 

espichando-se para ver mais além, pois, por meio de sua escritura, ensaia um modo de 

desdomesticação do olhar do homem para produzir sua literatura (LOTH, 2014). 

Em cada capítulo, o narrador se detém às ações de um de seus personagens (às vezes, 

mais de um), quase todos eles se encerram com reticências, uma das características da fábula. 

Contudo, no texto cascudiano, os capítulos se apresentam como dizendo ao leitor que as várias 

narrativas inseridas no romance, apesar de divididas, constituem-se numa só, intercaladas: uma 

só história que revela a vida de exclusão desses animais. Dessa forma, as narrativas vão se 

inserindo em uma dimensão de multiplicidades que vão se definindo pelo fora, pelas linhas de 

fuga e de desterritorialização que vão se conectando umas nas outras, numa dimensão política: 

[...] no áspero calor do verão, a cigarra perfura a casca das árvores com sua 

agulha oca, levemente torneada em espiral, e suga a seiva refrigerante 

inesgotável. Como seu canto independente do órgão sugador, continua a 
cantiga interminável e gloriosa em louvor ao sol. Assim, sugando e cantando 

simultaneamente, é um inseto feliz. Ao seu derredor, esgueirando-se entre 

suas pernas compassivamente erguidas, subindo-lhe pelo dorso vibrante, 

trepando-lhe pelas asas, dezenas e dezenas de formigas, vespas, moscas, 
percevejos escuros disputam as gotas da seiva vegetal que escorre, trazida à 

superfície pela poderosa bomba de sucção da cigarra (CASCUDO, 2006, p. 

168). 
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Assim como a cigarra perfura a casca das árvores, o narrador vai “perfurando” a 

linguagem do romance e segue com o canto do muro em escrita espiral, que, também como o 

canto da cigarra, se coloca como “independente do órgão sugador” e, por que não dizer, do 

poder. O texto acima revela agenciamentos de enunciação impessoal e coletiva ao mesmo 

tempo. São vários os movimentos do texto e dos animais que se configuram por uma 

movimentação em que não há espaço para particularidades ou individualidades, mas para algo 

que faz imprimir na narrativa um valor coletivo: “dezenas e dezenas de formigas, vespas, 

moscas, percevejos escuros”. 

Ao mesmo tempo que a literatura cascudiana dá passagem para o novo e vai se afastando 

do senso comum, ela trava uma batalha com as estruturas conservadoras, oferecendo resistência 

a elas: “reinventa” a vida dos animais, tirando-os da dimensão falha da ciência, sem direcionar 

para o particular, mas que traz à tona a dimensão do coletivo, da multiplicidade, fazendo 

emergir uma literatura revolucionária e intrinsecamente política. Como isso acontece na 

narrativa? Primeiro, ele fala dos sentimentos negativos que tomaram conta dos seres humanos 

(“angústia”, “medo”), como também aponta as qualidades positivas que estamos deixando de 

praticar (“confiança”, “fé”, “esperança”, “amizade”, “alegrias”). Com a palavra, o próprio 

narrador: 

Nós mesmos somos desconhecimentos na mais vasta percentagem. [...] Para 
que voos para a Lua, Marte ou Vênus? Que iremos ensinar aos impossíveis 

habitantes destes planetas? Que fizemos nós na Terra nos processos 

harmônicos de acomodação e trabalho pacífico? Estamos vivendo há vários 
decênios sob o signo da angústia e debaixo do clima apavorante do medo 

coletivo. Todas as virtudes sustentadoras do Homem estão desaparecendo: 

confiança, fé, esperança, as deusas da amizade, as alegrias sem interesse, a 
paixão artística, o sonho boêmio, as vidas vão perdendo sua força de contágio 

no sentido do Belo e do Divino. Minorias, apenas minorias, cercadas como 

pedras na água corente de um rio, resistem contra a maré niveladora e total. 

Até quando resistirão essas minorias? Poderão elas conseguir aliados, 
catecúmenos, reforços de fidelidades, propagar-se, sobreviver? (CASCUDO, 

1959, p. 239). 

 

 

Em seguida, no mesmo capítulo do exemplo acima, “Majestati naturae par ingenium” 

(o último capítulo), o narrador relata, decepcionado, o fato de os seres humanos (“meus 

irmãos”) se comportarem com os mesmos “instintos”, “inteligências” e “tendências” dos seus 

personagens do canto do muro: 

No final das contas, o mundo lindo de nossa civilização, de nossa cultura e de 

nossa sabedoria, é uma ampliação desmesurada, numa percentagem 
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assombrosa, do meu canto de muro. Aqui agem os instintos, as inteligências, 

as tendências sensíveis que lá fora atuam no plano social. Com outros nomes, 

trajes e feições os meus personagens vivos existem no mundo poderoso que 
está depois dos muros velhos deste quintal abandonado. A cobra Raca, o 

morcego Quiró, a ratazana Gô, a aranha Licosa, o escorpião Titius, a rata 

Musi, a formiga Ata, todos anteriores ao Homem, são os exemplos, as normas, 

os espelhos das regras sociais no terreno do interesse e do convívio específico. 
Duzentos e cinquenta séculos de ascensão não conseguiram desaproximar 

espiritualmente os meus animais dos meus irmãos. E teimam em ser animais 

inferiores justamente nos momentos em que não deviam, em defesa da própria 
ascensão cerebral, continuar imitando a Titius, a Gô, a Licosa, a Raca 

(CASCUDO, 1959, p. 259). 

 

 

O narrador do Canto de Muro é revolucionário, é político, sem ser panfletário. Como 

um Dom Quixote, mostra os espaços em ruínas que habitam dentro dos seres humanos, que não 

são diferentes das ruínas que habitam seus personagens-animais. Uma verdadeira potência do 

caos. Os animais surgem, pois, como personagens de potência através de sua prosa de mundo, 

como uma categoria de minorias, e Cascudo vai transformando seu texto em potência, que se 

instaura: assim o faz a fabulação cascudiana, quando traz à cena de seu romance esses animais 

considerados inferiores, menores. A palavra, nesse romance, surge como estado larval em sua 

potência de metamorfose, em estado caósmico que nos encaminhará para o eterno retorno do 

estado nascente (GUATTARI, 2012). 

Se esses animais, que são “isolados” pelas pessoas da sociedade, têm importância na 

narrativa cascudiana, é porque essa foi-lhe dada pelo escritor, concebendo-lhes um “valor” 

singular, que recupera a vida de seus personagens, revelando-nos que a 

 
[...] língua é para nós esse aparelho fabuloso que permite exprimir um número 

indefinido de pensamentos ou de coisas com um número finito de signos, 

escolhidos de maneira a compor exatamente tudo o que se pode querer dizer 
de novo e a comunicar-lhe a evidência das primeiras designações de coisas 

(MERLEAU-PONTY, 2002, p. 24). 

 

 

Cascudo, quando fabula a vida dos seus personagens-animais, coloca sua narrativa numa 

dimensão mítica, fora do regime das verdades, como numa potência do falso, emergindo, desse 

modo, a fabulação como antítese de um modelo real e que não está preocupado em criar uma 

moral da história. 

Ele rompe com um modelo de fabular já estabelecido e, num ato de desterritorialização 

da língua, como também como num ato político, com uma enunciação de cunho coletivo, traz 

para a cena literária dos anos 1950 essa nova forma de fabular, saindo de 
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uma ordem dominante e proporcionando deslocamentos para as margens no âmbito da literatura 

não apenas local, mas também em nível nacional, pois não podemos esquecer que seu romance 

foi publicado no ano de 1959, pela editora José Olympio, do Rio de Janeiro, e suas publicações 

costumam ter alcance nacional. Por esse motivo, para nós, soa muito estranho que esse livro 

não tenha se tornado um dos mais conhecidos e mais estudados, principalmente pelos alunos 

dos cursos de Letras de todo o país. 

Essa ruptura realizada por um dos mais reconhecidos escritores brasileiros deveria 

atingir um alcance de dimensões imensuráveis, que provocaria fissuras na escritura ocidental, 

pois Canto de Muro rompe com códigos, significantes e sentidos já estabelecidos não somente 

pela literatura, mas também pela ciência: uma verdadeira revolução na linguagem literária da 

época, colocando-se como quem não se deixou aprisionar pelo já estabelecido: verdadeira 

potência transformadora em relação à produção literária relacionada a essa temática dos 

animais. Lembrando que a novela A Metamorfose, de Franz Kafka, escrita em novembro de 

1912 e publicada em 1915, foi uma verdadeira revolução na literatura mundial, embora 

apresente uma abordagem diferente: Gregor Samsa se antropormofiza em bicho para mostrar o 

degredo da raça humana; Cascudo utiliza os comportamentos animais considerados irracionais, 

repeitando-os e comparando-os aos comportamentos humanos de uma forma crítica. Com o uso 

da ironia e do sarcasmo, evidencia que as atitudes dos seres humanos fora do muro, onde estão 

seus personagens-animais, assemelham-se a de seus bichos do fundo do quintal, conforme 

exemplificamos acima. 

Constatamos que as linhas de fuga da escritura de Canto de Muro são marcadas por 

rupturas de conteúdo e de linguagem. Caracteriza-se como um texto à margem, no qual sua 

escritura se diferencia da linguagem fabular tradicional, transgredindo-a. Nessa perspectiva, a 

fábula cascudiana é moderna, provocando-nos uma leitura reflexiva, levando-nos a reelaborar 

conceitos e valores e fazendo do fabular uma intervenção nos conceitos da ciência: 

 
Desaforo nos domínios da nidificação dizer-se que o canário faz ninho quando 

o comum e sabido é ele aproveitar os existentes e deixados ou ir-se aos ocos 
de pau, pondo alguma palha por especial favor. Que farei olhando para este 

ninho redondo e não raso que o casal fez, quase aos meus olhos, no 

cruzamento dos galhos da goiabeira? Negá-lo? Jamais on ne déterminera la 
nature d´un être par um seul caractère ou par une seule habitude naturelle, 

aconselhava o senhor de Buffon há duzentos anos. O canário às vezes entende 

dar-se ao luxo de uma exceção menos pela alegria da novidade do que pela 
atrapalhação aos devotos da generalidade dogmática (CASCUDO, 2006, p. 

87). 



86 
 

 

 

 

Desse modo, Cascudo também realiza uma revisão na linguagem literária, a partir do 

momento em que remete à escrita do próprio animal dentro da linguagem fabulosa de Canto de 

Muro, seguindo uma orientação de origem misteriosa. O título do capítulo é “O bacurau-mede-

léguas”, que tem como epígrafe: “– É dizendo e o Bacurau escrevendo...”. No final do referido 

capítulo, o narrador explica: 

 
Como o velho Niti passa sua noite atarefado rasteiro no solo, dizem que ele 

escreve. Para quem e o que escreve é que é segredo de natura. Daí virá a frase 
sertaneja do Nordeste do Brasil: É dizendo e o bacurau escrevendo, imagem 

corroborante de qualquer afirmativa que não admitia dúvida (CASCUDO, 

2006, p. 53). 

 
 

Compreendemos que a literatura produzida por Câmara Cascudo, no seu Canto de 

Muro, pode ser considerada revolucionária, também, pelo fato de seus personagens-animais, 

em sua grande maioria, com suas caracterizações esdrúxulas, estarem à margem da sociedade 

urbana da época (e até hoje) e não serem encontrados nas narrativas fabulosas de nenhuma 

época, nestas, quase sempre, estão os bichos de grande porte. Por fim, Cascudo nos convida a 

sermos nômades, andarilhos na busca de outros saberes que contestam a ciência, através dos 

quais a fabulação foge do aspecto moralizante e se constitui como uma rede de saberes outros, 

desterritorializando o gênero fábula, que na sua narrativa perde o caráter moralizador e torna- 

se sarcástico: 

 
[...] O grande observador colocou Quiró entre as aves, simpatia maior que 

valoriza o morcego lembrando sua clássica e única anedota. Quiró soube que 
dois congressos estavam reunidos. Um, dos mamíferos, presidido pelo leão, e 

outro das aves, presidido pela águia. Quiró apresentou-se ao primeiro e foi 

expulso porque não havia lembrança de bicho com peitos e com asas. O 
segundo recusou Quiró por faltar-lhe o bicho e ostentar mama. Quiró, pelo 

exposto, não tem aceitação legislativa (CASCUDO, 2006, p. 38). 

 

 

Dessa forma, com a narrativa de Canto de Muro, pensamos que Cascudo está a nos dizer 

que “todos os animais, cada um à sua maneira, constatam, registram, pensam” (HUSTON, 

2010, p. 17), pois, como nos foi exemplificado várias vezes pelo narrador cascudiano, os 

animais são sensitivos, têm instintos e conclusões, comunicam-nas, cooperam, esforçam-se 

para sobreviver da melhor maneira possível, incluindo-nos. No entanto, evidencia-se que a 

nossa especialidade, a nossa prerrogativa, é o “fato de que só os humanos, entre todos os seres 

vivos da Terra, sabem que nasceram e que vão morrer” (HUSTON, 2010, 
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p. 17). Huston (2010, p. 18) continua com seu raciocínio, afirmando que apenas “nós 

percebemos a nossa existência terrestre como uma trajetória dotada de sentido”. Ainda, faz 

referência à Bíblia, citando que “no princípio era o Verbo” (HUSTON, 2010, p. 18). Portanto, 

concordamos com a autora, pois compreendemos que as narrativas, realmente, trazem um 

sentido para as nossas vidas que os demais animais não conhecem, ignoram. Complementa a 

autora: “[...] nós não suportamos o vazio. Somos incapazes de constatar sem imediatamente 

buscar entender” (HUSTON, 2010, p. 18). Corroborando com o raciocínio de Linda Huston e 

entendemos, inclusive, que foi na busca de preencher um vazio na sua existência que Cascudo 

iniciou a narrativa de Canto de Muro, que cogitou não publicar, porém, caso publicasse, seria 

com pseudonônimo. Ainda bem que outras pessoas do seu convívio o convenceram do 

contrário, de modo que ele presenteou-nos com essa fabulação que nos deixou prenhes de 

sentidos; assim, somos levados a concordar com Huston, mais uma vez: “A narratividade se 

desenvolveu em nossa espécie como uma técnica de sobrevivência. Ela está inscrita nas próprias 

circunvoluções do nosso cérebro. [...] o Homo sapiens entendeu o interesse vital que teria em 

dotar, através das suas fabulações, o real do sentido” (HUSTON, 2010, p. 19). 

Complementamos esse raciocínio com o pensamento de Loth: 

 
[...] os mundos erguidos textualmente pela força das relizações fabulatórias 
não se prendem às regras estabelecidas para a experiência humana, mas 

propõem e agenciam outras configurações para a realidade, à qual não 

oferecem oposição, mas possibilidades. Enquanto espaço de desestabilização 
e afastamento do “eu” em favor de individuações múltiplas, literatura é 

território-refúgio para a experiência de uma vida inclassificável, irredutível 

(LOTH, 2014, p. 24). 

 

 

Com esse raciocínio de Loth, enfatizamos que a literatura que encontramos em Canto 

de Muro se coloca como um esgarçamento das grades do tempo, como se Cascudo estivesse a 

gaguejar sobre suas experiências com esses animais na vida real, pois, agora, como elementos 

do texto, o imaginário opera como força de realidade, mas não é o real, uma verdadeira máquina 

de guerra contra a ordem das identidades, como já nos ensinaram os filósofos franceses, 

Deleuze e Guattari (1997). 
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2.2 Uma “partilha do sensível” 
O povo do canto de muro retomou a normalidade do seu 

ritmo cotidiano (CASCUDO, 2006, p. 108). 

 

 

O canto de muro tornou-se um sítio arqueológico, onde realidades e mitos já 

estabelecidos iam sendo relidos pouco a pouco. Já o narrador transformou-se em um verdadeiro 

alquimista, que nos instiga a seguir com ele desterritorializando sentidos já estabelecidos, 

enquanto os personagens-animais são “o povo” que habitam o canto de muro: 

 
Os que habitam o canto de muro sabem destas vidas intensas e luminosamente 

passageiras. [...] São quase animálculos, revelados pelas réstias de sol, 
tornados sensíveis quando próximos, passeando num rebordo de folha ou 

subindo, laboriosamente, por um grão de areia. Voando, soltos, libertos, em 

pleno ar, são invisíveis. Parecem grãos microscópicos de uma semente que 
estremece sob nossos dedos rústicos. Têm uma história, uma fisiologia, uma 

vida organizada, costumes, idiossincrasias, prazeres, vícios, paixões, lutas, 

amores. Têm um lar, uma fêmea, filhos, épocas de paixão, ciúmes, zonas 

ecológicas em que vivem, migrações, viagens e, quem sabe lá, heróis famosos, 
memórias de façanhas, de jornadas valentes através de mundos terríveis, 

talvez do tronco da mangueira ao primeiro tijolo da pirâmide. Conhecem 

animais monstruosos como Licosa e Titius, numa sensação semelhante à nossa 
deparando-nos com dinossauros em vez de elefantes e plesiossauros no canto 

dos lagartos familiares. Devem sentir dor, sono, cansaço, raiva, ódio, fome. 

Devem ter amigos, desafetos, antipatias, companheiros, aliados, cúmplices. 
Nunca os podemos ver, a olhos nus, como realmente são. Obras-primas de 

delicadeza organizada, de precisão fisiológica, de exatidão funcional, têm 

raríssimos amigos entre os homens e nunca mereceram, numa página 

exclusiva, o registro indispensável de sua biografia sedutora (CASCUDO, 
2006, p. 182). 

 

 

Essa comunidade de animais coloca a literatura produzida por Cascudo em Canto de 

Muro no âmbito da comunidade coletiva: eles “têm uma história, uma fisiologia, uma vida 
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organizada, costumes, idiossincrasias, épocas de paixão, ciúmes” e, “quem sabe lá, heróis 

famosos, memórias de façanhas, de jornadas valentes através de mundos terríveis”, mas são 

invisíveis aos olhos humanos: “Voando, soltos, libertos, em pleno ar, são invisíveis”. Nesse 

sentido, o autor assume uma postura extremamente revolucionária em termos literários para a 

época em que o romance foi produzido: anos 50 do século XX. O que é mais interessante é que 

não existiam os meios de informação e vivências sociais que há hoje, intensificando, mais ainda, 

esse caráter de ruptura: de vida e de escritura. Cascudo sai do pessoal e opera com a 

“impessoalidade da linguagem literária”, relacionada ao que Deleuze denomina de 

“agenciamento coletivo da enunciação”: 

 
Embora remeta sempre a agentes singulares, a literatura é agenciamento 

coletivo de enunciação. A literatura é delírio, mas o delírio não diz respeito a 
pai-mãe: não há delírio que não passe pelos povos, pelas raças e tribos, e que 

não ocupe a história universal. Todo delírio é histórico-mundial, 

“deslocamento de raças e continentes”. A literatura é delírio e, a esse título, 
seu destino se decide entre dois pólos do delírio. O delírio é uma doença, a 

doença por excelência a cada vez que erige uma raça pretensamente pura e 

dominante. Mas ele é a medida da saúde quando invoca essa raça bastarda 

oprimida que não para de agitar-se sob as dominações, de resistir a tudo o que 
esmaga e aprisiona e de, como processo, abrir um sulco para si na 

literatura.[...] Fim último da literatura: pôr em evidência no delírio essa 

criação de uma saúde, ou essa invenção de um povo que falta... (“por” 
significa “em intenção de” e não “em lugar de”) (DELEUZE, 1997, p. 15). 

 

 

Seguindo esse raciocínio do filósofo francês mencionado na citação acima, Levy (2011, 

p. 47) afirma que “o sentido de um enunciado menor é sempre coletivo, uma vez que não remete 

jamais a um sujeito. A literatura não é o negócio de uma individualidade, mas o negócio de um 

povo”. Entenda-se menor não com o sentido de inferioridade, mas como uma linguagem que se 

diferencia da linguagem institucionalizada, conforme nos referimos anteriormente. 

O texto de Canto de Muro extrapola nossas expectativas, estimulando-nos a perceber as 

experiências de vida desses animais com um olhar diferenciado, ou seja, com conhecimentos 

diferentes daqueles que já tínhamos apreendido mediante os compêndios da ciência. Desse 

modo, vamos sendo cooptados para essa nova “constituição estética”, por meio da qual os 

personagens-animais sentem “dor, sono, cansaço, raiva, ódio, fome” e devem “ter amigos, 

desafetos, antipatias, companheiros, aliados, cúmplices”, levando-nos a corroborar o 

pensamento de Jacques Rancière, quando pontua sobre a “lógica da revolução estética”: 
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Passar dos grandes acontecimentos e personagens à vida dos anônimos, 

identificar os sintomas de uma época, sociedade ou civilização nos detalhes 

ínfimos da vida ordinária, explicar a superfície pelas camadas subterrâneas e 
reconstituir mundos a partir de seus vestígios, é um programa literário, antes 

de ser científico (RANCIÈRE, 2009, p. 49). 

 

 

Compactuando com esse pensamento de Jacques Rancière, compreendemos que mesmo 

Cascudo não estando tratando de personagens humanos, o texto de Canto de Muro passa a ser 

um lugar que nos coloca diante de achados extraordinários acerca da vida desses animais. Sua 

escritura sinaliza-nos para uma nova “constituição estética”, que nos leva ao confronto com o 

discurso científico já posto pela academia. O referido discurso, que é pautado em análises 

laboratoriais, não leva em consideração essa configuração do sensível a que estamos nos 

referindo aqui. Por meio da escritura cascudiana, narrador e leitores escapam dos saberes 

enraizados e se embrenham pelos caminhos de fuga que nos direcionam para as diferentes 

possibilidades de pensar/perceber a vida desses animais-personagens. 

As alteridades construídas pelo autor levaram-nos a desejar partilhar experiências com 

seus animais, como: o desejo de ouvir com atenção o canto do xexéu; não querer matar uma 

barata assim que entramos em contato com ela; não desejar esmagar o escorpião sob nossos 

sapatos; enfim, vai surgindo em nós o sentimento de interagirmos com esses animais, e não 

mais a ansiedade por matá-los abruptamente, como sempre fazíamos. Já nos vimos, várias 

vezes, dirigindo-nos à barata, pedindo-lhe para que saísse de dentro de casa para que não 

precisássemos matá-la. Da mesma forma, passamos a fazer com as formigas, como na ocasião 

em que nosso carro foi invadido por formigas grandes e conversamos com elas, explicando- 

lhes que, se não fossem embora, seriam mortas pelo inseticida. Pode parecer estranho esse nosso 

relato, mas com ele desejamos mostrar como a narrativa de Canto de Muro tem o poder de 

desautomatizar conhecimentos anteriores tão enraizados em nós: nunca mais seremos as 

mesmas depois da leitura desse romance. Percebemos que o narrador vai tensionando o enredo 

de sua narrativa, de modo que coloca em crise o conhecimento pré-existente de nós, leitores, 

provocando, portanto, mudanças nos nossos saberes e nos nossos sentimentos com relação aos 

animais que são personagens de sua narrativa. 

Em Canto de Muro, são muitos os aspectos que estão relacionados à “partilha do 

sensível” de que trata Rancière. Há “partilha” a partir dos espaços que são compartilhados entre 

os animais que vivem no canto de muro: 
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No canto de muro, tijolos quebrados, cobertos pelos cacos de telha ruiva, 

aprumam-se numa breve pirâmide de que restos de papel, pano e palha 

disfarçam as entradas negras da habitação coletiva desde o térreo, domínio 
dual de Titius, o escorpião, e de Licosa, aranha orgulhosa, até o último andar 

onde mora um grilo solitário e tenor (CASCUDO, 2006, p. 13). 

 

 

Além disso, ocupam um lugar de exclusão no que tange ao convívio com os humanos: 

 
 

Licosa tem mais outra glória, baseada em estatísticas. É a aranha que morde o 
maior número de criaturas humanas no território nacional. Ganha, folgada, de 

todas as demais espécies. É, decorrentemente, a aranha mais social, pois 

centenas e centenas de pessoas entram em contato com ela, casual, 

intencional, lírica ou odientamente. Licosa deixa sua lembrança nas mãos e 
pernas de todos os convivas, obrigando a fabricação de um sérum dedicado 

exclusivamente à anulação de sua atividade desportiva. Nunca Licosa pensou, 

mordendo o rei da Criação, em nivelá-lo na classe de suas predileções 
gustativas. Juridicamente age em legítima defesa. Foi sempre inicialmente 

molestada ou perturbada no livre gozo dos seus direitos democráticos de ir e 

vir. Os feridos obstinada e cavilosamente ocultam este pormenor, elucidador 
decisivo para a boa sentença processual. Estudam, presentemente, uma 

campanha científica para a devastação biológica na descendência licosiana. 

Tal é a justiça dos homens mordidos! (CASCUDO, 2006, p. 111). 

 

 

Revela-se impressionante a carga irônica presente no texto acima. O narrador deixa 

claro que o animal somente ataca para se defender, confirmando que a falta de convivência 

harmoniosa entre homem e animal advém da postura agressiva daquele em relação a este. O 

sarcasmo ao utilizar a palavra “social” é extraordinário, pois seu sentido é colocado pelo 

inverso. A ironia é intensificada quando afirma que a aranha “Nunca.. pensou, mordendo o rei 

da Criação”, nem em “nivelá-lo na classe de suas predileções gustativas”. Finaliza o trecho 

ironizando “a justiça” praticada pelos “homens mordidos”, que, por meio de um veneno, 

pretendem devastar a espécie da aranha. 

Há também “partilha” quando o narrador compartilha com os leitores esse lugar de 

exclusão no qual foram colocados seus personagens-animais. Nesse sentido, o lugar de exclusão 

se dá pelo processo de discordância do narrador em relação ao discurso já posto pela ciência, 

que gera um processo de emancipação em nós, leitores. Estes passam a absorver um novo 

conteúdo sobre as vidas desses animais por meio da leitura de Canto de Muro. A obra é uma 

ficção, mas que possui um conteúdo que pode ser mais real do que a própria realidade. Enfim, 

o romance, por apresentar uma característica aglutinadora, “serve” muito bem à 
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ficção. Conforme Rancière, “o real precisa ser ficcionado para ser pensado” (RANCIÈRE, 

2009, p. 58). 

As relações entre os animais também acontecem como disputa de espaços: 

 
 

Gô penetra na seção das poedeiras onde estavam galinhas no choco e com 

ninhadas. Mal a galinha o avistou, atacou-o impetuosamente, com cinco 

adagas em cada pata, batendo-lhe as asas furiosas no focinho, atordoando-o, 

e sacudindo bicoradas ferozes que valiam golpes de sabre. Gô arremeteu, 
bufando, o pelo todo arrepiado duplicando-se o volume ameaçador, dando 

focinhadas raivosas, e roncando. A galinha sustentava a defesa, gritando, e 

uma das bicadas acertou num olho do guabiru, vazando-o. Gô recuou, 
guinchando, e abandonou o debate, trôpego, sem acertar com o caminho por 

onde tivera a desgraça de vir... (CASCUDO, 2006, p. 43). 

 

 

O narrador, ao questionar o discurso científico, põe-se no papel/lugar de exilado, papel 

que se potencializa no decorrer de toda a narrativa. Ao questionar um discurso que predominava 

no meio acadêmico, Cascudo redimensiona os sentidos já existentes e esse processo tensiona o 

discurso que estava centrado no logus, passando a atuar com o não senso: 

 
O radar de Quiró poderá reduzir-se também a um poderoso órgão olfativo. O 

sentido do olfato é impressionado pelas partículas gasosas odoríferas vindas 

de longe. Poderá Quiró receber essas emanações, identificando-as pelo odor, 

e desviar-se dos centros irradiantes7. Hipóteses, mas elas abrem caminhos na 
mata fechada. A futura entrada real é a soma destas picadas audaciosas na 

floresta semivirgem. Quiró localiza, num raio de quilômetro, as frutas que 

amadurecem e os tipos que ele sabe saborear. Não tem exploradores nem 
recebe comunicação prestante da quinta coluna. Quem possui sapotizal sabe a 

veracidade desta notícia. Até que os frutos marrons fiquem “de vez”, ainda 

leitosos com a polpa adocicada e a pele fina e retesada, não há sinal de Quiró 

pelas cercanias. Sua presença é a denunciação infalível do estado dos sapotis 
e sapotas do pomar. Não seria o perfume, o mensageiro à sensibilidade extra- 

receptora de Quiró? Localizar o órgão é fácil, mas talvez existam auxiliares 

para veículo transmissor. Pelo som (CASCUDO, 2006, p. 38). 

 
 

Ao realizar as afirmações acima, mesmo que sejam “Hipóteses”, são formas de Cascudo 

“abrir um buraco” no discurso científico, conforme mencionou anteriormente: “[...] mas elas 

abrem caminhos na mata fechada”. Dessa forma, segue o narrador “partilhando” suas 

observações e “comprovações” com relação aos seus animais-personagens e questionando os 

estudiosos da áera científica: 

 
7 Nota de Cascudo: “O Instituto de Zoologia da Universidade de Munique conseguiu a representação gráfica, 
Graphische Darstellung (1957), das ondas ultracurtas que o morcego emite pelo nariz para localizar pelo eco os 

obstáculos opostos ao seu voo. 
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Principal condutor da raiva, segundo alguns estudiosos indiferentes à beleza 

de Quiró e elegância dos seus volteiros fulminantes, é o carregador 

inconsciente e automático da peste rábica, acima e livre de qualquer 
contaminação. Portador do vírus, não sofrerá de zanga mortal. É o que 

ensinam, mas não sei se Quiró concordará. Quem nos garante o morcego não 

sofrer epidemias e ter sua massa familiar dizimada pelo flagelo? A notada 

diminuição dos quirópteros em certas épocas, não fixas, teria explicação 
razoável pelo aparecimento de pestes súbitas. Mas é de notar que a peste rábica 

surge às vezes em regiões onde os morcegos são raros ou diminutos. A fama 

decide Quiró a aceitar a paternidade do ônus letal. A nobreza obriga... 
(CASCUDO, 2006, p. 39). 

 

Nessa “partilha” de novos conhecimentos com os leitores, o narrador utiliza-se da ironia 

com bastante constância. A palavra “ônus”, pode ser compreendida no contexto como peso, 

carga, é embuída também do sentido de que já realizaram afirmações sobre os morcegos que 

eles hoje são obrigados a aceitar, como mais nada houvesse a ser feito. A expressão “A nobreza 

obriga...” está impregnada de sentido irônico, criticando “o poder” do discurso científico. No 

entanto, fica subtendida no discurso do narrador a discordância com relação ao entendimento 

dos “estudiosos”. 

Em Canto de Muro, podemos perceber que essa “partilha do sensível” que o narrador 

apresenta por meio do universo dos seus personagens-animais se configura também a partir das 

“falas” dos animais que são inseridas na narrativa, funcionando como diálogos entre narrador 

e personagens em vários momentos, que são evidenciados no contexto da obra como repletos 

de sentido, como, por exemplo, quando se refere ao anúncio de apetite da rata: “O chiado 

confuso de Musi anuncia apetite em toda a tribo alertada. As estrelas estão se acendendo na 

altura do céu escuro” (CASCUDO, 2006, p. 17); o aviso amoroso da cigarra: “A cigarra da 

mangueira estidulou longamente seu aviso amoroso às fêmeas longínquas no zio-zio-zio 

excitador” (CASCUDO, 2006, p. 17); as peripécias do xexéu de nome Guynemer por meio de 

repetições de “falas” de outros animais, como no trecho que segue: 

 
As galinhas lançavam seu grito de alarme e de socorro. Có-có-cóóóóóóó! Vai-

se ver o que estava excitando as poedeiras. Có-có-cóóóóóóó! Nenhuma 
anormalidade. Tudo quieto. Era Guynemer, solitário, divertindo-se em 

derramar o agudo “S.O.S.” das galinhas no alpendre tranquilo (CASCUDO, 

2006, p. 136). 

 

Outro recurso da “partilha do sensível” é o universalismo da narrativa. Em determinados 

momentos, o autor utiliza-se do procedimento de falar de um animal para representar a raça: 
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Um navio mercante infestado por Gô ancorou vizinho a uma escuma 

holandesa carregada de queijos. O odor forte atraiu as ratazanas que se 

apinhavam, guinchando de gula. Um marinheiro colocou uma prancha entre 
os dois navios e Gô, em poucos minutos, transpôs a ponte levando todo seu 

povo sem que ficasse um só espécime para amostra. Não sei que espécie de 

suicídio escolheu o capitão da escuna holandesa no dia seguinte (CASCUDO, 

2006, p. 42). 

 
Essa universalização dos personagens e dos lugares em Canto de Muro proporciona uma 

maior aproximação na relação leitor-texto, confirmando-nos a prerrogativa de que “a linguagem 

poética é uma forma de se estar no mundo” (SANTOS; XAVIER, 2014, p. 22). 

No início do romance, afirma o narrador: “Trepadeiras listam de verde úmido o velho 

muro cinzento, abrindo nos pequeninos cachos vermelhos e brancos uma leve alegria visual” 

(CASCUDO, 2006, p. 13), revelando-nos, de princípio, aspectos do sensorial que vão 

permeando toda a narrativa. O procedimento de escritura por meio do qual o narrador apresenta 

dados da realidade, da experiência de vida do homem Cascudo, vai se ficcionalizando mediante 

a construção narrativa e o fluxo das “memórias” e dando uma forma de legibilidade estética a 

partir do uso das várias palavras que vão sendo partilhadas. A narrativa relata-nos as situações 

de vida e morte dos seus personagens-animais, que, pouco a pouco, incitam-nos a procurar 

entendermos como se dão “a potência de significação inerente às coisas mudas e a 

potencialização dos discursos e dos níveis de significação” (RANCIÈRE, 2009, p. 55). 

Para Rancière: “A política e a arte, tanto quanto os saberes, constroem ‘ficções’, isto é, 

rearranjos materiais dos signos e das imagens, das relações entre o que vê e o que se diz, entre 

o que se faz e o que se pode fazer”. Ou seja, “o real precisa ser ficcionalizado para ser pensado 

(RANCIÈRE, 2009, p. 58-59). Desse modo, esse escritor mostra-nos que existem 

procedimentos de inteligibilidade do discurso e/ou do pensamento que precisam ser 

ficcionalizados para que provoquem efeitos sobre o real. Isso se dá “por meio de variações das 

intensidades sensíveis, das percepções e capacidades dos corpos (indivíduo e coletividade) [...] 

(SANTOS; XAVIER, 2014, p. 20), que são capazes de reconhecer e modificar diferentes 

situações que passam pelo reconhecimento de suas imagens. Essa elaboração poética das 

imagens é um dos procedimentos utilizados por Cascudo na escritura de Canto de Muro. Essa 

variedade de imagens presente na narrativa cascudiana por meio do procedimento descritivo é 

o que Rancière denomina de forma de legibilidade e que Didi- Huberman chama de imagem 

crítica: 
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[...] nada sacrificar à tautologia do visível, nada sacrificar a uma crença que 

encontra seu recurso na invisível transcendência. O que significa situar a 

imagem dialética como lugar por excelência onde se poderia considerar o que 
nos olha verdadeiramente no que vemos (DIDI-HUBERMAN, 2010, p. 192). 

 

A partir do exposto acima, podemos perceber que o procedimento narrativo de Canto 

de Muro acontece por meio da ressignificação da memória e das experiências vividas, 

remetendo-nos novamente a Rancière (2009, p. 17): “As práticas artísticas são ‘maneiras de 

fazer’ que intervêm na distribuição geral das maneiras de fazer e nas suas relações com 

maneiras de ser e formas de visibilidade [...] A questão de ficção é, antes de tudo, uma questão 

de distribuição de lugares”. 

É na perspectiva desse rearranjo que Cascudo escreveu seu Canto de Muro: não é mais 

a vida dos animais observados nos seus cativeiros, mas soltos no canto do muro e nos seus 

arredores, no ar, nas árvores, transitando de um espaço a outro, configurando “um programa 

literário” e não científico, que não está em busca de nenhuma verdade e, ao mesmo tempo, pode 

ser mais real do que possamos imaginar, colocando-nos em contato com o que Rancière aponta 

como relação entre literalidade e historicidade: 

 
Os enunciados políticos ou literários fazem efeito no real. Definem modelos 

de palavra ou de ação, mas também regimes de intensidade sensível. Traçam 
mapas do visível, trajetórias entre o visível e o dizível, relações entre modos 

do ser, modos do fazer e modos do dizer. Definem variações das intensidades 

sensíveis, das percepções e das capacidades dos corpos. [...] Reconfiguram o 
mapa do sensível confundindo a funcionalidade dos gestos e dos ritmos 

adaptados aos ciclos naturais da produção, reprodução e submissão. O homem 

é um animal político porque é um animal literário, que se deixa desviar de sua 

destinação “natural” pelo poder das palavras. Essa literalidade é ao mesmo 
tempo a condição e o efeito da circulação dos enunciados literários 

“propriamente ditos” (RANCIÈRE, 2009, p. 59-60). 

 

 

Na verdade, a política e a História não são feitas de progressões lineares, mas estão 

repletas de buracos, de hiatos, de linhas paralelas, de convergências e divergências, de avanços 

e de recuos. Quando o homem escreve sobre o animal, inversamente, o animal se inscreve nele, 

num jogo contraditório entre dominação e encantamento. É pela via desse encantamento que 

percebemos o narrador cascudiano adentrando pelo universo da vida desses animais: 
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Numa aranha o sentimento é vago, escuro e poderoso, mas inteiramente preso, 

unicamente voltado e funcional, para a espécie de que ela é uma 

contaminação. Naturalmente Licosa não leu genealogias nem enxergou 
armoriais mas sente a urgência de realizar determinados atos porque estes são 

formas indispensáveis para sua existência coletiva, isto é, a vida dos seres de 

sua família no tempo. Talvez os príncipes da dinastia dos Mings já não tinham 

este sentimento. Nem a dos Júlios, em Roma. Licosa o tem, na plenitude do 
vocábulo (CASCUDO, 2006, p. 117). 

 

 

As novas informações que o narrador nos apresenta, como a mencionada acima sobre a 

aranha, via observação cotidiana, são não lugares que dialogam com o coletivo: “Licosa não 

leu genealogias nem enxergou armoriais mas sente a urgência de realizar determinados atos 

porque estes são formas indispensáveis para sua existência coletiva [...]”. Numa postura de 

“partilha do sensível”, continua o narrador, convidando-nos a (re)construirmos saberes e, pouco 

a pouco, vamos (re)aprendendo coisas sobre a vida desses animais por meio desse romance: 

 
Há o grito do “Bem... ti... vííííííí” inconfundível. Há outro idêntico, mas com 
uma leve e sensível entonação interrogativa, mais lento. O primeiro será 

alegria de viver, anúncio de sua presença, como as altas patentes possuem 

toques especiais de clarins. O segundo obriga, quase sempre, resposta mas não 

presença. O terceiro é uma nota prolongada, vibrante, repetida até que a fêmea 
compareça. É o chamamento, mas chamamento tranquilo de esposo para 

assunto caseiro e não apelo sexual. O bem-te-vi está habitualmente 

acompanhado e este grito traz a esposa para perto. Não é para oferecer-lhe 
alimentos ou amar. É apenas para vê-la, deduzo, em face de nenhum 

movimento da ave para aproveitar materialmente o convite em algum ato 

conjunto. O quarto é um canto de quatro notas, de acentuação grave, cuja 
finalidade desconheço. Este é, às vezes, repetido pela fêmea. Todos estes 

quatro cantos são comuns e no espaço de algumas horas ouço-os a todos. 

Serão, evidentemente, os habituais, o vocabulário sonoro e básico para a 

comunicação essencial. Deve possuir outros, chamando a fêmea, combatendo, 
grito de excitação, talvez de reunir, de aviso, etc. (CASCUDO, 2006, p. 144). 

 

 

O alpendre dos fundos da casa se tornou a moradia para o autor observar, como o faz 

no exemplo acima com os pássaros, e analisar o mundo habitado por esses seres, atribuindo 

novos valores ao que não era visto, ao que não era notado. Quando “apalpa” as intimidades do 

“submundo” desses animais do canto do muro, prestando atenção nas suas vidas diárias, ele se 

dá a oportunidade de desaprender o que já estava posto pela ciência, o que já existia como uma 

verdade através das vozes de cientistas e estudiosos que ele cita durante toda a narrativa, e vai 

instituindo, por sua vez, outras possibilidades de olhar o mundo desses animais por meio 
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da observação de suas vivências. Não há receio, não há nojo, mas respeito por essas criaturas 

do submundo. Denominamos de submundo por ser um lugar que está à margem da sociedade. 

Apesar de, na época da escritura do romance, o quintal ainda ser um lugar bastante utilizado 

pelas pessoas, o canto de muro, em si, não era um local privilegiado e apreciado, tanto é que lá 

estavam os destroços, o tanque rachado, cheio de lodo, onde nasciam as ervas daninhas. Há, em 

Cascudo, uma atitude de convivência respeitosa com esse local e com seus personagens que 

revela um conhecimento que se aloja na ordem dos sentidos e das sensações. Assim, 

convergimos com o que reafirma Crispim: 

 
Câmara Cascudo utiliza a descrição literária, que é a representação verbal de 
um objeto sensível, através da indicação dos seus aspectos mais 

característicos, dos pormenores que o individualizam, que o distinguem. A 

finalidade da descrição é transmitir a impressão que a coisa vista desperta em 

nossa mente através dos sentidos. [...] Câmara Cascudo descreve fielmente a 
“alma” das coisas, ressaltando aqueles aspectos que mais impressionam os 

sentidos, destacando seu “caráter”, suas peculiaridades. Selecionando os 

detalhes, reagrupando para analisá-los e construir uma imagem escrita deles e 
não uma cópia do objeto. Para conseguir isso é preciso ter muita imaginação 

e dispor de recursos de expressão (CRISPIM, 1996, p. 24). 

 

 

Percebemos em Canto de Muro essa “imaginação” de que trata Crispim (1996), como 

também observamos que Cascudo dispõe de um repertório muito vasto de conhecimento a 

respeito dos animais que traz para sua narrativa. As descrições são minunciosas e revelam 

bastante sobre a vida desses seres. À medida que vamos progredindo com a leitura do romance, 

identificamos Cascudo como esse escritor que produz subjetivações em relação aos seus 

personagens-animais, que são vistos nas suas existências e nos seus instantes furtivos, nos seus 

lampejos de vida, revelando-nos uma intimidade para com eles, muitas vezes, suspensa no 

emaranhado de assombros, nas dessemelhanças com a ciência que interrompem as sensações 

do já conhecido. Para Deleuze (2012, p. 32): “[...] as atividades humanas são produções de 

subjetividades que enriquecem de modo contínuo nossa relação com o mundo [...]”. Uma das 

riquezas que Cascudo nos apresenta através de sua narrativa é levar-nos a reparar nesses tipos 

de animais por uma visão que foge, muitas vezes, do discurso posto pela ciência (poucas vezes 

ele concorda com os cientistas), mediante uma subjetivação única, de um pesquisador que vai 

além das observações de laboratórios e se revela como um observador/olhador nato da vida 

desses bichos. Compreendemos que “a produção artística 
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satisfaz a necessidade de expressão do seu criador, porém, enquanto criação para os outros, 

deve ser compartilhada” (SCHLICHTA; TEUBER, 2012, p. 06). 

Cascudo, apropriando-se desse discurso desconstrutor do saber ligado ao logos, por 

meio de uma “partilha do sensível”, contribuiu, sobremaneira, para tornar visível para nós, 

leitores, o que nos era invisível sobre os comportamentos desses animais. Suas “pesquisas” a 

respeito da vida desses bichos passaram a ocupar um lugar de ampliação de fronteiras entre o 

que era legível e visível, direcionando-nos para o campo do sensível e do inteligível. Com esse 

procedimento, intensifica-se a relação entre escritor e leitores, como propõe Rancière (2009, p. 

15): 

 
Uma partilha do sensível fixa portanto, ao mesmo tempo, um comum 

partilhado e partes exclusivas. Essa repartição das partes e dos lugares se 
funda numa partilha de espaços, tempos e tipos de atividade que determina 

propriamente a maneira como um comum se presta à participação e como uns 

e outros tomam parte nessa partilha. 

 

 

A partilha aqui é entendida como Rancière denomina de compartilhamento, que implica 

tanto um “comum” (de comum acordo) quanto uma divisão (um lugar de disputa); no caso, 

disputa baseada na diversidade, sendo a “partilha do sensível” um espaço de (re)distribuição de 

lugares. No caso de Canto de Muro, essa (re)distribuição se dá a partir da perspectiva do 

narrador, que foge do gênero fabular tradicional (como já argumentamos anteriormente) e do 

discurso científico institucionalizado, apresentando-nos seus personagens- animais com 

comportamentos diferenciados do que até então os naturalistas do século XVIII relatam em seus 

compêndios científicos, discordando, também, de informações mencionadas pelos cientistas da 

atualidade, quando examinam os animais em seus laboratórios. Ele (o narrador) comenta que 

os animais alteram seus comportamentos quando são colocados em estado de tensão dentro dos 

laboratórios. 

Para Deleuze e Guattari (1996, p. 31, 50), “[...] a subjetivação não existe sem um buraco 

negro onde aloja sua consciência, sua paixão, suas redundâncias” e não “[...] há significância 

que não comporte um germe de subjetividade; não há subjetivação que não arraste restos de 

significantes”. Com essas afirmativas, os filósofos estão a nos alertar que apresentar novas 

formas de ver e perceber o mundo não significa anular significados já existentes, mas dialogar 

com eles, evidenciando novos campos de visões. 

O autor segue suas investigações em torno do comportamento dos seus personagens- 

animais, “[...] à claridade do sol ou entre as sombras noturnas” (COSTA, 2008, p. 235), e as 
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peculiaridades de existência desses bichos vão pouco a pouco se firmando como potência por 

meio de uma escritura que, em alguns momentos, a existência dos seus personagens-animais é 

marcada por categorias das sociedades humanas, tais como hierarquia: “E vespas fulminantes, 

zumbindo como se anunciassem a hierarquia que está honrando o canto de muro com sua 

presença angustal, deixando quase um rastro de cintilações no aéreo caminho percorrido” 

(CASCUDO, 2006, p. 16); propriedade: “Gô possui vários locais de repouso e um apartamento 

privativo que se localiza debaixo da cozinha, entrada pelo lado oposto à porta derribada. 

(CASCUDO, 2006, p. 40); e legislação: 

 
De todas as espécies é a única que não goza das licenças legais e férias 
remuneradas. Não há leis de trabalho regulando o esforço perpétuo das saúvas, 

vassalas de Ata. Qualquer hora o sol tem reparado na linha processional e 

lépida das formigas vermelhas carregando pétalas, folhas verdes, vermes, 

insetos inteiros ou despedaçados, mortos ou ainda vivos, debatendo-se no alto 
do grupo que os leva, palpitante, para o fundo da terra, numa inútil e derradeira 

batalha. Mesmo à noite, as estrelas deram fé da missão noturna das saúvas. 

Continuam trabalhando (CASCUDO, 2006, p. 17). 

 

 

Dessa forma, Cascudo segue com sua escritura na deriva do sensível, sob um regime de 

pensamento que não sucumbe à hegemonia da linguagem científica, para introduzir-se no 

mundo fascinante da realidade animal, rompendo com maneiras específicas de pensar o ato de 

escrever naquela época em que estava a produzir seu romance. Ao desdizer esse organismo de 

linguagem institucionalizado, ele está buscando o mais delicado da vida, dele e dos animais: 

suas singularidades, suas desordens, suas partilhas “do sensível”. 

No romance, o narrador vai revelando, um a um, os sítios desses animaizinhos como um 

verdadeiro arqueólogo. Há em Canto de Muro uma narrativa de vida de animais “ínfimos” e a 

ciência menor de suas margens: uma experiência de marginalidade e o regime estético do tipo 

idiorritmo barthesiano (2004), ou seja, o sujeito não se encontra no ritmo do mundo. As relações 

entre discurso e sociedade são atravessadas pela ideia de margem. Um verdadeiro bruxo da 

linguagem, como assim já foi dito sobre Guimarães Rosa. Tanto Rosa como Cascudo fazem 

parte de uma comunidade de escritores bruxos da linguagem, os quais, no entendimento de 

Sousa (2006), fazem parte de uma comunidade plissada, como a superfície de um tecido 

drapeado; este, expondo nervuras nas suas margens, não há dentro, só fora, numa linha de fuga 

do discurso convencional da ciência. 
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Com base nessa dimensão desconstrutora apontada por Sousa, podemos perceber na 

escritura de Canto de Muro imagens de ruptura e transgressão, como evidencia o texto que 

segue: 

Dizem que Quiró nasce dos ratos velhos. O primeiro Quiró teria esta gênese 

miraculosa como os muçuns e enguias provêm dos fios do rabo do cavalo 
mergulhados na água morna, e certas mariposas – não discutam – são 

transformações de antigos beijas-flores que se esqueceram de continuar a sê- 

lo (CASCUDO, 2006, p. 29). 

 

Na descrição acima, que são constantes na narrativa, notamos que, para o narrador, no 

que concerne a seus personagens-animais, não há receio ao lidar com eles, não há nojo com 

relação aos seus estilos de vida, mas respeito por essas criaturas do subsolo. Há nele (o narrador) 

uma atitude de convivência respeitosa e, sobretudo, amorosa para com seus personagens-

animais, que revelam um conhecimento que se aloja na ordem dos sentidos e das sensações. 

Até os morcegos são seus amigos: “Todos os morcegos amigos meus não são insetívoros totais 

com abstinência de carne fora dos dias de preceito. [...] De sua antiguidade Quiró guarda 

discreto comedimento e recatada modéstia” (CASCUDO, 2006, p. 32), quebrando essa 

hierarquia entre o homem e o animal. 

No romance de Cascudo, os pequenos animais apresentam um saber ignorado pela 

sociedade, habitam um mundo estilhaçado, emaranhado das aranhas, e hoje estão nas redes da 

internet. As condições de margem desses animais se evidenciam na produção cascudiana como 

potências de forças revolucionárias. Seu texto se organiza como ruptura, transformando seu 

fazer literário em potência de insurgência que apresenta uma visão diferenciada do poder 

institucionalizado. A sua narrativa é toda composta por personagens com experiência de 

margem. Observemos uma descrição do rato: 

A catadura de Quiró é de uma ferocidade cômica e de uma fealdade pilhérica. 

É um pequeno monstro que causa susto rápido e imediata raiva por tê-lo 
tomado a sério. [...] Quiró é mais carnavalesco do que assombroso. Isto deve 

desgostá-lo porque todos os animais horríveis são subitamente orgulhosos da 

impressão espantosa que a figura determina (CASCUDO, 2006, p. 30). 

 

 

E outra da coruja: 

 
 

[...] Decepcionou-me em muitas experiências. Uma delas era a constatação da 

coruja beber óleo das lâmpadas da igreja. Buffon afirma. Pus junto a Maroca 

a lâmpada de óleo do oratório de minha mãe (indignação de vários dias pelo 
sacrilégio) por duas vezes, mas a coruja deixou-o intacto. Buffon 
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informa que o apetite de Maroca pelo óleo santo é maior se ele coagula... 

surtout si elle vient à se figer. Não pude obter óleo coagulado (CASCUDO, 

2006, p. 94). 

 

Na deriva do sensível, no estado irredutível à representação, a escritura cascudiana 

emerge de pura expressividade e sob um regime de pensamento que não sucumbe à hegemonia 

da linguagem científica, para introduzir-nos no mundo fascinante da realidade animal, naquilo 

mesmo que levou o escritor alemão Hofmannsthal, segundo Deleuze e Guattari (2012, p. 21), 

a clamar: “a alma do animal mostra os dentes ao destino monstruoso”. 

À medida que Cascudo usa determinadas afirmações dos estudiosos naturalistas para 

desdizer o que eles tinham dito, na verdade, ele está a realizar uma escritura “compartilhada 

com outras escritas, outras falas, outras vozes que se juntam às da comunidade em que o autor 

se insere e que lhe proporciona sentimento de pertença” (SOUSA, 2006, p. 80). Como isso se 

dá em Canto de Muro? O diálogo acontece pela inversão: o autor traz para seu texto os discursos 

de Buffon e de outros naturalistas, que ele ironicamente designa de sábios, para contestá-los e, 

dessa forma, estabelecer um diálogo, tornando o espaço do texto uma comunidade de partilha. 

Vejamos outro exemplo: 

 
Um homem apesar de Rei da Criação tem sono pesado relativamente aos 
animais que acordam facilmente sob a mais ligeira provocação. Como 

suportam a operação de Quiró durante tempo possivelmente longo? Mistério. 

Atinaram finalmente que o segredo está na língua do morcego, do morcego 
hematófago, pontuda e eriçada de papilas duras e muito finas, agudas e 

dirigidas para trás. Com o atrito de lixa desfaz a epiderme, couro, pelo, e age. 

Naturalmente, para as regiões pilosas, Quiró prepara o campo operatório 
limpando-o cuidadosamente antes do serviço atritador lingual. Houve tempo, 

tempo de Buffon, Cuvier, Daubenton, Roume de Saint-Laurence, últimas 

décadas do século XVIII, que se ensinava Quiró insinuar os alfinetes 

sugadores da língua nos poros, alargando-os, penetrando-os e podendo obter 
sangue fácil. Não sei se estes sábios chegaram a ver uma ferida feita pela 

chupação de um morcego. É como uma úlcera. Uma esfoladura mais longa 

que larga, cuja orla é o sangue coagulado. O morcego fica, quase sempre, na 
mesma posição e a abertura é a mesma também. Dizem os entendidos, 

entendidos proprietários dos animais feridos, que as chagas indicam o número 

dos morcegos e não as mudanças dos pontos de sucção (CASCUDO, 2006, p. 
36). 

 

 

Retomando, pois, a questão do sensível, as qualidades dos animais ressaltadas pelo 

narrador cascudiano não são signos vazios de sentido: ao se contraporem ao discurso científico, 

provocam-nos reflexões e passamos a observar essa comunidade animal com outros olhos a 

partir da leitura do romance. É como se Cascudo nos dissesse que está a nos 
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revelar, como Proust assim o fez na sua Busca do Tempo Perdido, sua própria busca da 

“verdade” sobre as vidas desses animais, contrapondo-se, inclusive, às “verdades” científicas. 

Ironicamente, ele afirma sobre os naturalistas: “Não sei se estes sábios chegaram a ver uma 

ferida feita pela chupação de um morcego”. Em seguida, contrapõe as informações deles a 

sabedoria popular: “Dizem os entendidos, entendidos proprietários dos animais feridos, que as 

chagas indicam o número dos morcegos e não as mudanças dos pontos de sucção”. 

Nessa perspectiva da “partilha do sensível”, compreendemos que as práticas artísticas 

não se constituem “uma exceção” às outras práticas sociais, mas representam e reconfiguram 

as partilhas dessas atividades (RANCIÈRE, 2009). Estamos compartilhando da ideia de que o 

modo estético é bem mais do que um pensamento somente da arte, trata-se de uma ideia do 

pensamento ligada à noção da partilha do sensível entre os vários discursos. Estes vão 

compondo a narrativa literária de Canto de Muro em constante diálogo com a ciência, com a 

filosofia, com a religião, com o discurso da sabedoria popular, enfim, vários pensamentos 

perpassam pela narrativa desse romance, como viemos observando no decorrer da nossa 

análise. No entanto, nesse diálogo não há uma postura de submissão, mas de contestação, na 

maioria das vezes, acontecendo pela via das inversões dos valores até então difundidas por 

“estudiosos” de diversas áreas com relação à vida desses animais, as quais nos confirmam o 

caminho que é taçado pelo texto literário: 

 
Para a literatura e as artes, a vida não se esgota no enjaulamento do sujeito ou 

no rosto antropocêntrico das subjetividades. Formas se desfazem, seres se 

distanciam das molduras identitárias, se evadem das prisões do indivíduo para 
seguir a experiência delirante das fronteiras, das zonas de indiferenciação e 

indiscernibilidade entre as espécies e os reinos (LOTH, 2014, p. 19). 

 

 

A comunidade de partilha proposta por Rancière opõe um espaço consensual a um 

espaço polêmico, fazendo surgir sujeitos que até então não eram percebidos e trazendo para a 

experiência sensível vozes, corpos e testemunhos que não são tidos como dignos de respeito, 

por isso, tomamos de empréstimo esse título de Rancière para tratarmos dessa comunidade de 

animais presentes no Canto de Muro. Compreendemos que Cascudo, por meio de sua narrativa, 

dá vez e voz a essa comunidade de animais exilados, em sua grande maioria, do convívio com 

os seres humanos, tornando visível aquilo que não era, revelando determinados 

comportamentos desses bichos até então ignorados pela sociedade e por estudiosos da área. 

Dessa forma, coloca em evidência o que sequer era notado, realizando, assim, uma revolução 
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estética com o seu romance: o que era anônimo, banal, ganhou visibilidade na narrativa 

cascudiana. 

Essa partilha ocorre em um nível de espaço de convivência entre os animais onde existe 

uma “multidão regular e permanente da terra silenciosa que o canto de muro denomina” 

(CASCUDO, 2006, p. 15), mas também como Cascudo mesmo concebeu: 

 
[...] há, naturalmente, outras multidões flutuantes de adventícios, visitantes, 

turistas aproveitadores da sazão das frutas, miriápodes, planárias quase 
imóveis, deixando brilhante rastro de bala viscosa, bando de aves atrevidas, 

ondas rumorejantes de besouros de todas as cores e feitios. Há fregueses 

matutinos e vespertinos que visitam as flores pacientes na espera 

indispensável à propagação (CASCUDO, 2006, p. 15). 

 

Nessa partilha de espaço, o narrador remete aos sentimentos que são despertados em 

alguns animais: 

 
Tardinha, quando os pássaros e as aves bebem ou se invertem ao derredor do 

tanque, sente-se o respeito interior, inveja e veneração, das outras espécies 
sem asas e sem cantos, sem aquelas plumagens, sem aqueles élitros vistosos, 

derramendo seduções para os dois olhos de Vênia e os oito das aranhas 

(CASCUDO, 2006, p. 16). 

 

Deparamo-nos, inclusive, com a ligação que há entre os animais que são vizinhos, como 

o galo: “Bidu, o galo vizinho, anunciava a madrugada pela segunda vez” (CASCUDO, 2006, 

p. 23), e a galinha: 

Dondon deve residir oficialmente num dos sítios afastados, mas tem humor 

aventureiro e sangue romântico para evasões sentimentais. Foge sempre à 

rotina do galinheiro banal e vem pulando muros e atravessando campos até o 
local que o seu gosto elegeu para a postura sempre clandestina (CASCUDO, 

2006, p. 63). 

 

Verifica-se também uma atenção por parte do narrador no que tange aos seres 

“invisíveis”, que, mesmo não sendo visíveis a olho nu, possuem “destino”, “sequência”, 

“finalidade”: 

 
À flor da terra, debaixo dela, quantidades desmesuradas de vidas lutam e 
passam com tarefas miríficas de fecundação. Cada espécie visível 

corresponderá aos centos das que jamais veremos normalmente, colônias de 

bactérias em guerras contra outras, multidões de parasitas, surpresas de 
simbioses, animais misteriosos, formas indecisas funções confusas mas 

possuindo destino, caminho, finalidade. Milhares de minhocas, vermes, larvas 

procuram sobreviver e resistir. Todo um universo estuante, impetuoso, com a 

impiedade, violência, tempestade da defesa vital, debate-se nos limites 
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deste canto de muro, humilde, pobre, silencioso, deserto (CASCUDO, 2006, 

p. 184). 

 

 

Mais uma vez, a escritura cascudiana suscita-nos um enlace com o texto poético de 

Manoel de Barros, porque esses seres estão em estado de abandono, sem serem notados, no 

entanto, fazem parte do ecossistema, da natureza. Como pontua o narrador, possuem “destino, 

caminho, finalidade” e, mesmo sendo vidas que “escoam rápidas, num minuto de tempo”, 

deixam “continuidade, sequência, perpetuidade”, ou seja, também participam dessa “partilha” 

em que os demais animais estão inseridos; apenas estes possuem mais evidência do que as 

“multidões de parasitas”. Leiamos o texto do autor mato-grossense: 

 

Um monge descabelado me disse no caminho: “Eu queria construir uma ruína. 
Embora eu saiba que ruína é uma desconstrução. Minha ideia era de fazer 

alguma coisa ao jeito de tapera. Alguma coisa que servisse para abrigar o 

abandono, como as taperas abrigam. Porque o abandono pode não ser apenas 
um homem debaixo da ponte, mas pode ser também de um gato no beco ou 

de uma criança presa num cubículo. O abandono pode ser também de uma 

expressão que tenha entrado para o arcaico ou mesmo de uma palavra. Uma 
palavra que esteja sem ninguém dentro. (O olho do monge estava perto de ser 

um canto). Continuou: digamos que a palavra AMOR. A palavra amor está 

quase vazia, não tem gente dentro dela. Queria construir uma ruína para a 

palavra amor. Talvez ela renascesse das ruínas, como o lírio nasce de um 
monturo”. E o monge se calou descabelado (BARROS, 2010, p. 385-386). 

 
 

O narrador cascudiano é capaz de enxergar nos escombros/nos “monturos” daquele 

canto de muro os excluídos que o progresso vai deixando pelas cidades, como os seus animais-

personagens. Um canto de muro com um tanque em decomposição é algo totalmente 

desprezível para o que costumam denominar de mundo das “Belas Artes”. Um canto de muro 

em ruínas, com seus animais excluídos, que Cascudo tenta tirar da invisibilidade por meio de 

uma (re)construção de seus costumes, comportamentos e sabedorias. 

Em termos de Canto de Muro, trazer para a narrativa animais-personagens com 

características tão exaltadas, atribuindo-lhes, inclusive, sentimentos, é uma transgressão que 

Cascudo realiza. Como narrador do sensível, anulando hierarquias e fazendo surgir, lado a lado, 

a “razão” e a “sensibilidade” dos animais, apresenta-nos um ato de liberdade de escritura. 
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3 ANIMALIDADE, DEVIR-ANIMAL E O ANIMAL-ESCRITA NO 

CANTO DE MURO 

3.1 Câmara Cascudo e o exercício da animalidade 

O terremoto que ocorreu no Pacífico, na costa nordeste do 

Japão, em 11 de março de 2011, foi gigantesco, de 

magnitude 9, e chegou à escala máxima na medida de 
intensidade sísmica do Japão (escala 7), algo que, em 

geral, acontece a cada mil anos. Pouco antes do terremoto, 

um presságio amedrontador: no dia 4 de março, 52 baleias-

cabeça-de-melão (um tipo de cetáceo) foram encontradas 
encalhadas na baía de Oritsu, em Kashima. Os moradores 

de Oritsu foram à praia e tentaram ajudar as baleias a 

voltarem para o mar. Conseguiram fazer com que 22 delas 
voltassem ao oceano, mas as 30 restantes morreram e 

foram enterradas na costa. Os animais têm uma percepção 

maior que a dos seres humanos para algumas coisas. 
(Oshienushisama, Revista Sukyo Mahikari, nº 253, abril 

de 2018). 
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Os animais sempre foram presença marcante nos textos de Câmara Cascudo. Esse 

apreço do autor pelos seres não humanos atravessa sua obra ensaística e ficcional. Constatamos 

que a presença dos bichos em sua obra vem desde o início de sua produção, em forma de contos, 

historietas, anedotas, que foram sendo atualizados através do tempo. Portanto, não nos 

surpreende que ele tenha escrito um livro em que todos os personagens sejam animais. O que 

nos admira é a forma como ele os trata nesse romance, atribuindo-lhes o poder de sentir, de 

conquistar, de raciocinar (que são características da fabulação), entre outros já mencionados no 

decorrer deste estudo. 

De posse de sua subjetividade animal, Cascudo não precisou se metamorfosear em 

nenhum de seus personagens-animais que compõem a narrativa de Canto de Muro. No entanto, 

como um narrador do sensível, assumiu para ele a “bandeira de luta” de cada um deles, 

revelando-nos, fortemente, a animalidade que há nele enquanto homem quando nos fala sobre 

suas experiências de vida com esses animais e, consequentemente, deixando revelar a 

animalidade que há no seu narrador-personagem. Ele escreve como um animal a partir da 

perspectiva fabular moderna. Nesta, os seres não estão delimitados pelo que separaria o humano 

do não humano. Dessa maneira, o narrador não está “domesticado”, ou seja, não está 

condicionado a uma postura humanista, por isso, não precisa vestir as penas dos pássaros ou as 

asas do morcego para se sentir em sintonia com eles. Como ele mesmo afirmou e como já 

citamos anteriormente, ele é amigo íntimo dos morcegos: “Todos os morcegos amigos meus 

[...]” (CASCUDO, 2006, p. 32). 

Mesmo o homem sendo o único ser capaz de se comunicar por meio da palavra falada 

e escrita, cada vez mais pesquisas demonstram que os animais considerados irracionais 

surpreendem pelas suas capacidades sensitivas. A epígrafe acima do Mestre japonês 

Oshienushisama, que se refere à capacidade de percepção dos animais, vem dialogar com o 

pensamento posto pelo narrador cascudiano: a crença na existência de uma inteligência, uma 

racionalidade animal, é a tese central de Canto de Muro. Cascudo, do início ao final do romance, 

reafirma esse ponto de vista, como já mencionamos anteriormente: “E vamos indo na marcha 

de apagar os nomes de ‘instinto’, ‘raciocínio’, ‘deliberação realizadora’. Creio que não há maior 

vitória do que esta confissão do Rei da Criação do alto dos laboratórios e arranha-céus para 

uma formiga saúva no fundo da panela do seu formigueiro” (CASCUDO, 2006, p. 147). 

Relembramos que essa atitude que colocamos como inovadora da parte de Cascudo está 

relacionada à época em que o romance foi escrito, quando não havia estudos tão 
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aprofundados sobre a vida animal como na atualidade8, como também enfatizamos o caráter 

literário do texto, que é diferente da produção científica. Porém, reafirmamos que, muitas vezes, 

a literatura se coloca mais real do que possamos deduzir. Para dialogar com o nosso pensamento, 

citamos Maurice Blanchot, no seu livro A Parte do Fogo (1997), que, ao falar sobre a literatura, 

afirma ser “[...] uma experiência que, ilusória ou não, aparece como meio de descoberta e de 

esforço, não para expressar o que sabemos, mas para sentir o que não sabemos” (BLANCHOT 

apud LEVY, 2011, p. 21). Pensamos que foi observando e sentindo as experiências de vida 

desses animais que Cascudo conseguiu captar suas formas de se colocarem no mundo o que, 

para nós, como leitores, sobrepõem-se ao discurso estatal, institucionalizado. 

Com base nas assertivas acima, voltamos a dialogar com a teoria de Levy (2011, p. 

20): 
 
 

A linguagem da ficção – seu elemento real – coloca o leitor em contato com a 

irrealidade da obra, com esse mundo imaginário que toda narrativa evoca. E é 

por isso que a palavra literária, em vez de representar o mundo, apresenta o 
que Blanchot denomina “o outro de todos os mundos”. Os personagens, as 

situações, as sensações nos são apresentados de forma a nos fazer senti-los, a 

nos fazer vivê-los. Justamente por esse motivo, essa experiência é 

profundamente real. Dessa maneira, pode afirmar que a linguagem literária 
não se refere a um objeto ausente, pois evoca o objeto em seu esplendor, em 

sua realidade plena. 

 
 

No capítulo “Namoro de pombos”, o narrador enfatiza a sensibilidade presente nas 

relações afetivas entre os animais, confirmando-nos o pensamento de Aristóteles, que 

reconhecia a existência de uma alma sensitiva nos bichos. O filósofo grego contesta o 

pensamento de Descartes, que afirmava que o animal não poderia ser considerado um sujeito, 

porque não tem alma. Um escritor inglês, Jeremias Bentham, do século XVIII, discordou do 

pensamento de Descartes, argumentando que os animais sentem dor, têm um sistema nervoso 

que demonstra ter estímulo doloroso, em outras palavras, que eles sofrem como os humanos. 

Afirma ele: “Eu não posso saber se os animais têm inteligência, se os animais têm alma, mas 

posso saber se os animais sofrem. Isso é o essencial da questão” (BENTHAM apud LOTH, 

2014, p. 20). 

8 “Vale lembrar que, em julho de 2012, treze neurocientistas renomados se reuniram em Cambridge para 

formalizar uma declaração histórica na qual admitem que os humanos não são os únicos seres do planeta a ter 

consciência, sentimentos, atos intencionais e inteligência. ‘Todos os mamíferos, todos os pássaros e muitas outras 

criaturas, como o polvo, possuem as estruturas nervosas que produzem a consciência’, afirma o cientista canadense 

Philip Low, que elaborou o comunicado”. Disponível em: http://www.all.creatures.org/articles/ar- conscious.pdf. 

Acesso em: 13 out. 2012 (MACIEL, 2016, p. 150). 

http://www.all.creatures.org/articles/ar-
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Aristóteles, há 2.300 anos, escreveu Historia Animalium e, com essa obra, ele “[...] abriu 

espaço para os estudos científicos sobre animais e também um vasto caminho da imaginação, a 

partir da qual se configuram as representações artísticas” (MOREIRA, 2011, p. 26), conjugando 

lógica, metafísica, história natural e ética. Para Maria Esther Maciel (2016), Aristóteles foi o 

primeiro estudioso a produzir um estudo sobre animais a partir da perspectiva da observação, 

envolvendo pesquisa e imaginação criadora. 

Benedito Nunes, no ensaio “O animal e o primitivo: os outros de nossa cultura”, sintetiza 

a ideia de Descartes: 

 
Para Descartes o homem é o animal racional, tendo na sua razão ou na 

linguagem a diferença que o distingue da animalidade. Mas o ser do homem 

coincide, de acordo com o ponto de vista cartesiano, que é o ponto de vista 
moderno, com a evidência do pensar. O animal é o que de mais estranho a nós 

se torna. É o grande Outro porque, segundo o filósofo, é um corpo sem alma, 

um simples mecanismo. Essa é a teoria mecanicista de Descartes que 
prevaleceu nos séculos XVII e XVIII (NUNES, 2011, 14). 

 
 

Mesmo o pensamento de Descartes tendo prevalecido durante um longo período, ao 

mesmo tempo, sempre foi questionado. Existe uma ala da filosofia moderna, de Schopenhauer 

até os dias atuais, que vem tentando reaproximar o homem do animal, argumentando que ambos 

sofrem, ambos sentem dor. Apesar de o animal continuar sendo esse grande Outro de que fala 

Benedito Nunes no seu artigo, há esforços significativos, por parte não só de teóricos e 

escritores, mas, sobretudo, de movimentos em prol dos animais, que tentam restabelecer os 

laços que um dia nos uniu ao outro-animal. Enquanto isso não acontece na sua totalidade, 

continuemos na vida real e no texto literário tentando desbancar a acepção comum que costuma 

relacionar o animal ao homem somente quando se trata de algo mais baixo ou de mais rústico. 

Quando alguém não consegue entender algo com rapidez, é chamado de jumento. Quando um 

humano trata o outro com ignorância, é chamado de cavalo. Com relação a esse aspecto, Evando 

Nascimento (2012, p. 21), com muita propriedade, mostra-nos como esse comportamento 

humano, de tratar o animal não humano de “besta” ou “fera”, está relacionado à questão moral 

que, equivocadamente, impera na cultura: 

 

Tanto em francês quanto em português, [...] a palavra “animal”, que tem 

predominantemente uma conotação biológica ou, digamos, naturalista, besta 
e fera nesse contexto de violência e de atrocidades remetem para uma 

metafórica de caráter moral. A besta, por definição, é cruel, representando o 

ponto alto da predação natural, no limite da desnatureza ou do 
desnaturamento. O animal pode ser violento, mas, do ponto de vista da cultura, 

a besta e a fera são animais por assim dizer desembestados, 
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entregues a seus mais virulentos instintos. Se o termo coloquial “bicho” 

marca, mais ainda do que animal, um componente afetivo ligado à zoologia, 

já fera e besta sinalizam uma afetividade negativa, potencialmente destrutiva. 
Todo bicho tem algo de doméstico, embora nem sempre o seja; enquanto as 

feras são, por definição, selvagens, ainda quando habitam a cidade e não as 

selvas... Bête tem ainda outro sentido similar a seu equivalente português 

besta, ou seja, o de “idiota”. 

 

Como Nascimento afirma, esse aspecto da afetividade negativa relacionada aos animais 

é algo, realmente, que está intrínseco nos seres humanos quando se referem aos animais. Até 

mesmo quando manifestamos nossa defesa em prol dos animais, sempre os colocamos como 

submissos aos homens, como fôssemos os “bonzinhos” que estão tentando preservá-los. Nessas 

situações, a postura do homem é sempre de superioridade. Continuemos com o raciocínio de 

Nascimento (2012, p. 22): 

 

Humanidade é, pois, uma questão de propriedade, em todos os sentidos do 

termo: o que é próprio a alguém, como um bem, natural ou cultural. E, entre 
esses outros que nos estão muito próximos, os animais, sobretudo certos 

animais, a besta literal ou metafórica, é que encarnam a crueldade suprema, 

configurando o intolerável não humano, aquele que, por isso mesmo, pode ser 
abatido por ser um detentor de uma força, de uma “pulsão” (evito de propósito 

a palavra ‘instinto’) desproporcionalmente destrutiva. O próprio do homem 

seria, por exemplo, apropiar-se, apossar-se dos animais para interpretá-los 
como feras bestiais. 

 

As palavras do professor Nascimento que foi, inclusive, aluno de Jacques Derrida, 

dispensam qualquer comentário. Ele traduz a postura dos que se dizem humano quando se 

dirigem àqueles que eles consideram “besta” ou “fera”. Se pensarmos em termos bíblicos, 

deparamo-nos com a ideia de que os animais foram criados para serem utilizados pelo homem. 

Em contraponto à visão utilitária dos animais, concordamos com o raciocínio de Dominique 

Lestel9: 

Não é mais possível pensar nas relações homens/animais em termos 

puramente utilitários ou de poder. Descrevê-las em termos de domesticação e 

selvageria só leva parcialmente em conta o que está em jogo. O animal não 
habita apenas as casas, os quintais ou os campos do homem: ele povoa 

também seu espírito e sua imaginação, seus medos e suas crenças. 

Desenvolve, além disso, seus nichos ecológicos na linguagem do humano. 
Que seria os homens sem os outros homens? Que seria ele sem o animal? 

 

 

9 “Dominique Lestel vem desenvolvendo, desde meados dos anos 1990, estudos de reconhecida originalidade e 

relevância sobre a questão animal. Professor de Ciências Cognitivas da École Normale Supérieure, em Paris, é 

membro da equipe Archives Husserl e coordenador d equipe de ecoetologia do museu de história natural de Paris. 

Publicou vários livros, como As origens animais da cultura – 2001, O animal singular – 2004, A animalidade: 

ensaio sobre o status do homem – 2007, O animal é um devir do homem -2010, entre outros” (MACIEL, 2016, p. 

131). 
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Como explicar as estranhas relações que os liga um ao outro? (LESTEL, 2011, 

p. 39-40). 

 
 

Compreendemos que Lestel está a nos confirmar que o animal é uma alteridade 

portadora de sentido na vida do ser humano, representando uma força e um vigor que podem 

preencher toda a sua vida, como uma forma de desafio à sua inteligência e à sua afetividade em 

aceitar a viver plenamente essa relação de trocas mútuas. A literatura, desde tempos remotos, 

tem trabalhado essa relação de troca, com alguns equívocos, certamente. Apesar dos equívocos, 

muitos autores e estudiosos, alguns já citados por nós neste estudo, tratam o animal na 

perspectiva da alteridade e do respeito. 

Em alguns momentos da narrativa de Canto de Muro, o narrador se refere à postura do 

utilitarismo do animal: 

 
A base do útil é o interesse da vantagem auferida. O elemento útil pode ser 
dispensado do autoproveito, de ser útil para si mesmo desde que o seja para 

nós. A doutrina da servidão animal, fundada na própria doação divina, 

encarece demasiado a superioridade do Homo faber, fazendo-o apenas 
usufrutuário do esforço inconsciente sem a retribuição que o direito natural 

obrigaria (CASCUDO, 2006, p. 32-33). 

 
 

O posicionamento acima é retomado em outros momentos da narrativa: “Quando 

coincide a escolha do grilo com a utilidade para o homem nasce-lhe o título de invasor maléfico 

e prejudicial” (CASCUDO, 2006, p. 126). Mais adiante, Cascudo fala sobre a utilidade dos 

seres invisíveis, mas que são fundamentais e úteis à vida humana: 

 
São quase animálculos, revelados pelas réstias do sol, tornados sensíveis 
quando próximos, passeando num rebordo de folha ou subindo, 

laboriosamente, por um grau de areia. [...] Sem eles várias espécies pereceriam 

e na falta destas uma cadeia inteira de utilidades relativas ao homem deixaria 
de existir. Aquela partícula vibrante que se debate, como uma poeira que é o 

seu corpo, num raio de sol, é o alimento que, de grau em grau, atinge o Rei da 

Criação numa dependência de necessariedade preciosa (CASCUDO, 2006, p. 

182). 

 
 

No último capítulo da publicação de 1959, que foi retirado da edição publicada pela 

Global, lemos: “O produto do utilitarismo econômico total é a máquina ou o monstro” 

(CASCUDO, 1959, p. 255). 
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A professora Mello resume, com muita propriedade, o último capítulo de Canto de 

Muro, no qual o narrador enfatiza que o progresso e o distanciamento do homem da natureza 

contribuíram para a sua infelicidade: 

 
As conquistas da ciência, os progressos técnicos, o acelerado processo de 

urbanização e sobretudo de civilização teriam imprimido à vida e às 

mentalidades da espécie humana um materialismo e um utilitarismo 
exacerbados que levariam o homem a se afastar por um lado da natureza e por 

outro da moral. Ao se afastar da natureza, o homem posiciona-se além de um 

equilíbrio que lhe poderia garantir segurança e estabilidade. Para evitá- lo, cria 

ele próprio a moral (a moral está ausente nas relações das demais espécies de 
seres vivos), cujo o núcleo é a religião, entendida como fé e espiritualidade. 

Consumido pelo extremo materialismo da modernidade, o homem despoja-se, 

a cada dia, de seus princípios morais, de sua fé, do espírito poético que poderia 
alimentar a sua vida e tornar-se cada vez mais infeliz (MELLO, s/d, p. 15). 

 

 

Exemplificando a fala da professora Mello, citamos o próprio Cascudo: 

 

Não há nada mais antieconômico do que a Moral. A Economia sob a égide da 

Moral exige soluções pessoais de altruísmo, renúncia e tenacidade que 
desanimam a quase totalidade humana. Com o rodar do Tempo foi sendo 

possível ao Utilitarismo uma escala moral, uma divisão prática, usual e 

comum: moral econômico-financeira, moral política, moral social, moral 

doméstica, moral religiosa. Partem todas do mesmo divino núcleo, mas se vão 
ampliando concentricamente, enfraquecendo-se na proporção em que o 

volume cresce e tanto maior a distância do núcleo, maior a fragilidade da orla 

final. A natureza retoma lentamente, na quarta dimensão, as áreas que perdeu 
para invisível Moral (CASCUDO, 1959, p. 250). 

 
 

Na narrativa de Canto de Muro, o autor optou pela desconstrução, em termos de 

linguagem e conteúdo, como exemplificam as falas acima e como vimos demonstrando no 

nosso texto. Em alguns momentos da narrativa, o narrador dá exemplos de situações nas quais 

os animais agem mais sabiamente do que o próprio ser humano. Em outros, destaca a questão 

da moralidade humana para mostrar que, do outro lado do muro do quintal, onde habitam seus 

personagens-animais, os humanos estão se comportando tal qual aqueles; a imagem animal, 

ainda, é retirada do campo simbólico negativo e suas qualidades positivas são enfatizadas. De 

posse de sua alteridade, o autor mostra-nos como podemos carregar grande semelhança com os 

animais. 

Aristóteles, como afirmou Maciel (2016), foi o primeiro filósofo a tratar o animal a 

partir de uma perspectiva diferenciada, de valorização, mas foi Esopo (620-560 a. C.) o 
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primeiro a trazer os animais para a literatura por meio de suas fábulas moralizantes, com postura 

oposta à de Aristóteles, ilustrando-os como metáforas dos humanos, La Fontaine, no século 

XVII, recuperou essa forma de escritura fabuladora de caráter moralizante e utilizou os animais, 

de forma também metafórica, para tentar instruir os homens por essa perspectiva moralizadora. 

Enfim, todos "[...] os contos de fadas parecem pôr homens e animais em processo moral de 

comparação. A todo tempo, o animal encerra, no espaço do fantástico, as virtudes e os vícios 

que a narrativa quiser fazer ver como exemplares ao ouvinte ou leitor” (MOREIRA, 2011, p. 

30). 

Na atualidade, existem significativas narrativas sobre animais, como também 

contribuições teóricas de como eles são abordados nas narrativas. Os escritores Evando 

Nascimento e Maria Esther Maciel, já citados anteriormente, merecem destaque especial pelo 

pioneirismo nessa área. Leiamos Maciel: 

 
[...] a zooliteratura coloca-se também como espaço de reflexão crítica sobre a 
questão animal num mundo em que o homem se define a partir da dominação 

que exerce sobre os viventes não-humanos e, simultaneamente, utiliza o 

animal para justificar a dominação sobre outros seres humanos (MACIEL, 
2016, p. 18). 

 
 

Continuando com o raciocínio de Maciel, quando esta se refere à produção literária que 

tem como foco a alteridade animal: 

 
No que tange à literatura, por exemplo, pode-se afirmar que as tentativas de 
sondagem da outridade animal nunca deixaram de instigar a imaginação e a 

escrita de poetas e escritores de diferentes épocas e procedências, seja pelos 

artifícios da representação e da metáfora, seja pela evocação conscienciosa 
desses outros, seja pela investigação das complexas relações entre humano e 

não humano, entre humanidade e animalidade. Tal esforço indica tanto uma 

necessidade de aprender algo deles quanto um desejo de recuperar nossa 
própria animalidade perdida ou recalcada, contra a qual foi sendo construído 

ao longo dos séculos, um conceito de humano e de humanidade. Afinal, foi 

precisamente através da negação da animalidade que se forjou uma definição 

de humano, não obstante a espécie humana seja fundamentalmente animal 
(MACIEL, 2011, p. 85-86). 

 

As assertivas de Maciel coadunam-se com o pensamento desenvolvido pelo narrador 

cascudiano que, durante todo o romance, enfoca, a partir do comportamento dos seus 

personagens-animais, as “complexas relações entre humano e não humano, entre humanidade 

e animalidade” como que, premonitoriamente, já dialogasse com o pensamento 
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contemporâneo de Maciel, e segue, durante toda a narrativa, criticando a postura dos homens, 

que insistem em não compreender a inteligência animal. 

Acionamos o pensamento de Nascimento (2012, p. 16-17) para nos referendar com 

relação ao espanto que sentimos ao perceber o quanto de não humano habita o ser humano 

quando se referem aos animais: “O que está em causa, desde sempre, é entender como certo 

valor de não humano habita o coração do humano. E mais, talvez o que assim se designa 

negativamente – o não humano – seja a fonte do próprio homem e de sua humanidade”. Esse 

raciocínio, conduz-nos a alguns aspectos que Cascudo referenda no seu texto quando afirma 

que os humanos apresentam, em alguns momentos, posturas mais desumanas do que os próprios 

animais, que exemplificaremos a seguir. 

Continuemos analisando o capítulo “Namoro de Pombos”, no qual o narrador reafirma 

a sensibilidade que é inerente aos animais: 

 
Não sei por que se afirma o dogma do amor ardente dos pombos e sua 
impaciência sexual. Como todos seus arrulhos e voejos aperitivais 

demonstram positivamente a necessidade de uma excitação prolongada e 

prévia, tanto mais extensa quanto significativa da lentidão com que o sexo 
desperta. Nem a proximidade da companheira consegue diminuir o inevitável 

ciclo das andanças e voos, horas e horas, indispensável à junção conubial. A 

companheira precisará fugir e fugir, sem distanciar-se para uma área 

desanimadora e decepcionante, como elemento não apenas de captação 
fixadora como de preparação fisiológica do tipo masculino. O pombo, como 

certos playboys que precisam de uma longa antecipação preparatória de canto, 

dança, olhar e contato, música, álcool e movimento da gaiola dourada de um 
Night Club, tem como fatalmente obrigatória a fase do cortejo sedutor, da 

provocação contínua, da perseguição próxima, horas e horas, avivando as 

brasas da ardência fecundadora. Parece que as afirmativas clássicas dos 

amores fulminantes, independentes de preâmbulos de conquista, merecem 
revisão tranquila (CASCUDO, 2006, p. 215). 

 
 

Conforme a citação acima, a sensibilidade animal é evidente, pois, se não a tivesse, por 

que se comportariam conforme a descrição referente ao namoro dos pombos, revelando-os 

cientes de suas habilidades e sentimentos? Outro aspecto interessante mencionado pelo autor 

no trecho acima refere-se à comparação que realiza entre os pombos machos e os playboys, que 

necessitam de tempo e até do uso do álcool para a conquista amorosa da fêmea. Depois da 

comparação do pombo com os rapazes, sugere que as afirmativas sobre os “amores 

fulminantes” dos pombos “merecem uma revisão”, visto que, depois de tanto observar, 

constatou que os pombos passam por um longo processo de conquista antes de receber o 

consentimento da parceira. 
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Em determinado momento da narrativa, essa sensibilidade dos animais é demonstrada, 

inclusive, de forma mais ampla, não se restringindo apenas aos personagens-animais do 

romance: 

 
São dignas de vista as gatimonhas, trejeitos e reviravoltas do macaco ao 

derredor da predileta cobiçada. Só se vendo... O cortejo obstinado de cães 

atrás da cadela, as batalhas pela posse, a defesa do “objeto amado”, o estágio 
até que “ela” faça “o gesto de consente”, rua acima e rua abaixo, sob pedradas 

dos moleques de todas as cores, chuva, sol, desdéns e dentadas, é merecedor 

de registro encomiástico. A série apaixonada dos bufos do bode percorre 

escala dodecaédrica, variando de acentos e timbres, na persistência do apelo 
sexual. Não apenas os bufos terão intencionalidade melódica, mas os saltos 

mimosos e repetidos, as atitudes erguidas com as patas dianteiras juntas, em 

súplica ou ostentação estética, merecem destaque e relevo como significações 
requerentes de feliz amor. Tantas amostras de protocolo amoroso têm sido 

negadas e o bufador bailarino reduzido a ser expressão típica de estuprador 

bestial (CASCUDO, 2006, p. 216). 

 

 

Essa questão da sensibilidade animal, mencionada acima, é algo que reafirma o papel 

de pesquisador que sempre foi inerente ao homem Cascudo, mesmo quando está lidando com 

o texto literário. Daí, justifica-se a descrição acima envolvendo vários tipos de animais que ele 

insere na narrativa, mesmo não se tratando dos seus personagens-animais. 

O narrador do Canto de Muro não desenvolve o modelo antropocêntrico que, 

costumeiramente, é atribuído aos animais nas narrativas em que eles são personagens. Pelo 

contrário, distancia-se dele, seguindo outras rotas de possibilidades imprevisíveis, em que 

limites são ultrapassados e esgarçados, abraçando formas distintas de comportamentos dos seus 

personagens-animais, colocando-os em zonas de fronteiras, nas quais os animais possuem “vez” 

e “voz”. Em alguns momentos, são até percebidos como superiores à raça humana, pelo fato de 

saberem se comportar em muitas situações de forma melhor do que o próprio homem, como 

exemplificado acima com relação ao relacionamento afetivo dos animais. 

Na narrativa de Canto de Muro, o narrador afirma, várias vezes, que os animais ditos 

irracionais, algumas vezes, têm posturas mais humanizadas do que o próprio homem. Essa 

postura do narrador cascudiano é de ruptura, como acabamos de mencionar, visto que, para a 

humanidade, a brutalidade vem dos animais que ela considera irracional. Quando o autor se 

refere ao ato sexual entre os bichos, exemplifica que só o ser humano é capaz de atos de estupro, 

diferentemente dos outros animais: 
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Parece que as afirmativas clássicas dos amores fulminantes, independentes de 

preâmbulos de conquista, merecem revisão tranquila. Os modelos deste 

ímpeto sexual, imediato e bruto, nunca dispensaram a corte teimosa ao 
elemento feminino. Bodes, macacos, cães seguem cativamente as namoradas 

com notórias mostras de predileção e esperança de aceitação. Só o homem 

conhece o pecado da violação bárbara, da posse cruel e sem o consentimento 

da fêmea subjugada. Mesmo os gigantescos gorilas são tão amorosos que 
esperam o gesto de consentimento da possante companheira inda que seja de 

companhia habitual e certa (CASCUDO, 2006, p. 215). 

 
 

No capítulo “O Canário da Goiabeira”, o narrador, de esgueira, observa o espetáculo 

apresentado pelos pássaros na construção dos seus ninhos: 

 
Ainda neste ano o casal de canários fez o ninho na goiabeira. É um ninho 

pequeno, circular, mas raso e confortável. Teceram-no com hastes de capim 

do caixote onde Dondon se hospedou, fios de algodão em rama e alguns 
barbantes trazidos não sei de onde. Marido e mulher estão azafamados, 

irrequietos em missões pesquisadoras e carregando no bico materiais de 

construção. Forraram com as penas mais delicadas do próprio peito. A tarefa 
apaixona-os sobremodo e, nos intervalos das caçadas aos insetos, estão 

procurando melhorar artisticamente o pequeno lar, catando farripas de pano  e 

pedacinhos de gravetos finos. É um dos ninhos que resistem mais tempo 

depois de abandonados (CASCUDO, 2006, p. 83). 

 
 

O texto acima se relaciona com um pensamento de Montaigne, o qual sugere que os 

pássaros têm “conhecimento”, têm “discernimento”, sabem usar da “ponderação” e conhecem, 

inclusive, “as condições climáticas” quando vão construir seus ninhos, demonstrando que 

sabem o que estão fazendo e com qual finalidade: 

 
As andorinhas que, na primavera, vemos explorarem os recantos todos de uma 

casa, escolherão por acaso, sem discernimento e ponderação, o mais cômodo 
dentre mil lugares? Quando constroem seus ninhos, tão admiráveis, podem os 

pássaros criar as formas e os ângulos que desejarem sem conhecimento das 

condições e efeitos de cada uma dessas formas? Ao misturarem água e argila, 
ignoram que aquela amolece esta? Atapetando seus ninhos de musgo ou de 

plumas, não estarão prevendo a conveniência da moleza para os membros 

delicados dos filhotes? Será que se resguardam do vento ou da chuva e 

instalam seus ninhos voltados para o oriente sem conhecerem as condições 
climáticas? (MONTAIGNE, 1972, p. 44). 

 
 

Cascudo afirma sua concordância com o pensamento de Montaigne desde a 

apresentação de Canto de Muro. O que percebemos no texto acima é o autor referendando a 

sensibilidade e discernimento presentes nas atitudes dos pássaros, revelando-nos que seus atos 
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são pensados, calculados estrategicamente, como nos querendo dizer que contra os fatos, não 

há argumentos. 

No capítulo “A História de Vênia”, o autor trata a lagartixa como “matriarca”, que tem 

o sentimento de se sentir aplaudida, comparando-a, inclusive, com pessoas do seu convívio: 

 
Uma velha lagartixa negra, que deve ser a matriarca da região, escorrega 
constantemente e fica no solo balançando a cabeça veneranda com um jeito 

de quem solicita aplausos para sua destreza. Conheço, noutros planos, gente 

velha com a mesma mania (CASCUDO, 2006, p. 57). 

 
 

No capítulo denominado “De re aliena”, ao observar os pássaros, o narrador chega à 

conclusão de que eles, mesmo possuindo asas, têm uma liberdade limitada; muito mais limitada 

do que “[...] a nossa poética compreensão da autonomia das aves” (CASCUDO, 2006, p. 189). 

A partir dessa observação, esse narrador, de posse de sua animalidade, vê-se como eles, os 

pássaros, preso aos limites que a vida e o trabalho lhe impõem: 

 
Minha impressão humana é que o uso das asas desse um sentido de deslocação 

eterna, de jornada ininterrupta, de viagem sem fim, uma espécie de 

marinheiro-fantasma na avifauna, atravessando os espaços com o destino de 
uma evasão contínua. Mas, ao que deduzo, as aves do canto de muro estão 

presas ao limite da vida como eu, preso às fronteiras do meu trabalho, batendo 

insensivelmente nas grades da gaiola citadina onde vivo sem cantar 

(CASCUDO, 2006, p. 190). 

 
 

O que o autor faz na sua escritura, conforme a citação acima, é um exemplo 

característico da animalidade que o habita, em que o homem Cascudo e o narrador cascudiano 

se encontram em confluência, lidando com o animal que há em cada um deles. Cascudo, homem 

de cabeça “universal”, que já havia feito viagens importantes para a realização de suas 

pesquisas, depara-se, agora, com a prisão que chega pelos “ossos do ofício” e pelo seu estado 

de saúde, a qual não lhe permite sair do lugar, por isso afirma que sente como os pássaros, 

“preso às fronteiras do meu trabalho, batendo insensivelmente nas grades da gaiola citadina 

onde vivo sem cantar”. O narrador, provavelmente, sente-se oprimido pelo discurso da ciência, 

do qual ele procura se libertar, mostrando uma visão sobre a existência desses animais que 

diverge dos estudos dos cientistas. Ao se dispor a olhar para seus personagens-animais, Cascudo 

promove um encontro afirmativo com sua animalidade, que se mostrou imprescindível para a 

construção do seu romance. 
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Com a postura de alteridade em relação aos animais, o narrador se coloca no lugar deles 

em alguns momentos e, em outros, identifica-se com eles, como nos revela a citação acima. 

Assim, o autor está compreendendo que um animal habita o seu ser, como diria Jacques Derrida: 

 
[...] Ao passar as fronteiras ou os fins do homem, chego ao animal: ao animal 

em si, ao animal em mim e ao animal em falta de si-mesmo, que Nietzsche 

dizia, aproximadamente, não sei mais exatamente onde, ser um animal ainda 

indeterminado, um animal em falta de si-mesmo” (DERRIDA, 2011a, p. 14- 
15). 

 

A constatação dessa relação com os animais mencionada por Derrida, sentimos muito 

fortemente colocada por Cascudo, levando-nos ao reconhecimento de uma animalidade 

compartilhada através do texto literário, que, segundo Maciel (2016, p. 107), “[...] tem a 

potencialidade de se tornar tanto um espaço de aproximação possível com a outridade animal 

quanto um topos de travessia para o que chamamos de animalidade [...]”. 

Dessa forma, Cascudo nos coloca diante de uma mudança de parâmetro com relação ao 

animal, à animalidade e às relações entre o humano e o não humano, portando-se como se 

desejasse recuperar sua “própria animalidade”. Com relação a essa questão, citamos Maciel: 

 

[...] o esforço de ampliação das formas de acesso ao mundo zoo indica não 

apenas nossa necessidade de apreender algo deles e sobre eles, como também 
um desejo de recuperar nossa própria animalidade perdida ou recalcada, 

contra a qual foram sendo construídos, ao longo dos séculos, os conceitos de 

humanidade e de humanismo. Afinal, foi precisamente pela negação da 
animalidade que se forjou uma definição de humano ao longo dos séculos no 

mundo ocidental, não obstante a espécie humana seja, como se sabe, 

fundamentalmente animal (MACIEL, 2016, p. 15-16). 

 
 

Ainda no capítulo acima mencionado (“De re aliena”), o narrador enfatiza as 

responsabilidades e os limites que um pássaro tem, apesar das asas, e os compara aos animais 

humanos, referindo-se a eles como “esposa”, “filhos” e vida “doméstica”: 

 
Na época do ninho, com a esposa e filhos, é natural que não se afaste muito 

da zona doméstica. Noto, porém, que bem depois, com os filhos independentes 
e dispersos, os voos têm os mesmos horizontes e podem ser medidos por 

determinados pontos de referência. Podia ir muito além, mas não vai. O meu 

casal de canários vive dentro de um possível quilômetro quadrado em tempo 

normal. O bem-te-vi é mais viajante mas, regressando ao pouso antes do 
anoitecer, não deve ter percorrido distância respeitável (CASCUDO, 2006, p. 

189). 
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Essa presença da animalidade na narrativa cascudiana se caracteriza por um nexo de 

mútuo relacionamento com o mundo humano, demonstrando os limites entre a vida de animais 

não humanos e animais humanos, nos quais as qualidades dos animais são ressaltadas e 

comparadas às do ser humano. Da forma como mencionada pelo narrador, observamos uma 

postura de atração e não de repulsa pelos bichos, a qual é fundamental para entendermos um 

dos modos de Cascudo se relacionar com o mundo. Por meio dos posicionamentos do narrador, 

nós, leitores, somos levados a refletir sobre a relação entre os seres humanos e os animais. 

Continuando com esse raciocínio, observemos a descrição de uma cena do primeiro capítulo, 

intitulado “Canto de muro e seus moradores”, na qual os animais retornam aos seus “lares” ao 

anoitecer, como assim fazemos nós, os humanos: 

 

Agora o sol se põe e Vênia recolhe o seu povo às gretas do muro acolhedor. 

As aves subiram para os ninhos e apenas o bem-te-vi e alguma lavadeira 

retardatária apressam o regresso aos saltos diagonais. Titius aparece um 
instante à porta da mansão, com as pinças cruzadas e o anzol da cauda erguido 

em popa de gôndola, inspecionando o campo da futura expedição. [...] Na 

treva hesitante, que a folhagem da mangueira adensa e aveluda, brilham os 
olhos de esmeralda de Sofia (CASCUDO, 2006, p. 17). 

 
 

Ao mesmo tempo que o narrador observa essas características dos animais, que os 

aproximam dos humanos em suas atitudes, ele não os humaniza. Dessa maneira, na narrativa 

cascudiana, há espaço para os personagens-animais mostrarem-se em suas plenitudes, sem 

necessidade de assumirem comportamentos dos seres humanos. Essa postura de Cascudo fez- 

nos lembrar de Clarice Lispector, em vários momentos de suas narrativas, mas, mais 

especificamente, neste trecho do seu livro Água Viva: “Conheci um ela que humaniza bicho 

conversando com ele e emprestando-lhe as próprias características. Não humanizo bicho porque 

é ofensa – há que respeitar-lhe a natureza -, eu é que me animalizo” (LISPECTOR, 1998, p. 

49). 

Cascudo adentra a vida nua e crua desses animais de forma a desestabilizar nossa 

formação cartesiana, pois, indo ao encontro desses personagens-animais, abdicamos das 

certezas estipuladas pelo discurso científico e vemo-nos nas fronteiras do humano e do não 

humano. Testemunhar o inumano e absorvê-lo, trazendo-o para a vida, exige um movimento 

para o fora e, ao mesmo tempo, um mergulho na animalidade que habita cada um de nós. Para 

Loth (2014, p. 19): 
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O (in)mundo, invisibilizado pela separação do humano e do inumano, 

arrebenta as grades do controle do sujeito [...] e não cessa de pôr em questão 

o vício de origem do pensamento antropocêntrico que funda a distinção do 
homem como espécie superior e pressuposto do seu amor próprio [...]. 

 
 

Observando o pensamento acima, cada vez mais nos certificamos de que Cascudo 

abraçou a animalidade dos seus personagens e a sua própria com aguda sensibilidade. 

Continuando com o raciocínio de Loth (2014, p. 19): 

 
Sorver o inumano, testemunhá-lo, lançá-lo para a vida requer um movimento 
para o fora e ao mesmo tempo um profundo mergulho na animalidade 

peçonhenta que habita o interior do próprio armário. Habitam o mundo seres 

com vontade de poder diferir não só do outro, mas de si mesmos. 

 
 

É esse encontro entre o homem e os animais, entre o humano e o não-humano que 

celebramos com a leitura de Canto de Muro, numa verdadeira comunhão entre bicho-homem e 

bicho-animal. Essa postura do narrador cascudiano comunga, em vários momentos, com 

alguns(mas) narradores(as) de Clarice Lispector. Moreira (2011, p. 66), referindo-se à literatura 

clariciana que trata dos animais, afirma: “[...] Sob o signo do desejo, desejo de comunhão com 

o outro [..] ser animal [...]”. Dessa forma também age o narrador cascudiano: em plena 

comunhão com o animal que não é o animal-homem. 

É nesse ambiente entre aves, morcegos, cobras, escorpiões e outros diversos animais 

que o homem Cascudo se encontra. Como narrador-personagem, vai estabelecendo suas 

relações com esses bichos, seguindo seus rastros, conjugando o homem e o animal numa relação 

imantada pelo sentimento de respeito. Temos a visão de um mundo vivo que o narrador nos 

mostra pela lente da natureza, não somente por meio da fauna, mas também da flora: 

 
No meio do quintal, a mangueira estende a galharia robusta, derramando 

sombra e agasalho. É uma árvore bem velha, alta e copada, mas de frutos 

azedos e reduzidos. Aquela imponência ornamental basta para justificar a 
presença poderosa. Os frutos carecem de importância para ela. Não deseja 

reproduzir a dinastia de porte lindo ou demasiado confia na solidariedade 

famélica dos pássaros e dos morcegos. Bem no centro há um oco, janelão 
ogival, que é a porta nobre de Sofia, a coruja noturna, misteriosa e venerada 

(CASCUDO, 2006, p. 14). 
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A árvore também tem sentimento, pois “não deseja reproduzir a dinastia de porte lindo 

ou demasiado confia na solidariedade famélica dos pássaros e dos morcegos”. As palavras 

“deseja” e “confia” reforçam a ideia do sentimento. O narrador continua descrevendo a flora: 

 
Há do lado um sapotizeiro denso e baixo onde ainda resiste ao redor do tronco 

um círculo carcomido de folha-de-flandres, posto ali há muitos anos, 

impedindo as subidas vorazes de Musi, proprietária de uma família de ratos 
insaciáveis. Depois do sapotizeiro, há uma goiabeira esquelética e que teima 

como fêmea obstinada na fecundação, em cobrir-se de goiabas amarelas de 

polpa rubra e doce (CASCUDO, 2006, p. 14). 

 
 

Ao afirmar que a goiabeira “teima como fêmea obstinada na fecundação”, o narrador 

está enfatizando a relação de proximidade entre a natureza e o ser humano. A literatura de Canto 

de Muro é essa pesquisa sobre o humano e o a-humano, que se dá via mergulho no seu ser 

animal, revelando afinidade intrínseca que une esse mundo animal ao eu poético do autor. 

Assim, compreendemos que Cascudo nos leva a refletir a respeito da animalidade que nos 

habita em favor de uma abertura para a alteridade animal, num engajamento ético dessa voz 

narrativa despossuída e descentrada de si mesmo (LOTH, 2014). 

O que o narrador cascudiano realiza é uma atuação do inumano rumo à alteridade, 

confirmando aquilo que Derrida já havia nos alertado: “[...] e nada me terá feito pensar tanto 

sobre essa alteridade absoluta do vizinho ou do próximo quanto os momentos em que eu me 

vejo nu sob o olhar de um gato” (DERRIDA, 2011, p. 28). Da forma como Derrida se expressa, 

entendemos o olhar como sendo um meio de comunicação entre os seres viventes, que revela 

não a compreensão entre eles, mas suas alteridades, tornando patente a possibilidade de olhar 

para o sujeito-animal. Todos os que estão envolvidos nesse processo de escritura – autor, 

personagens-animais e leitores – estão envoltos na possibilidade de olhar, desdobrando 

perspectivas de observação e de ação múltiplas e imprevisíveis que refletem no processo 

criativo. Lendo o texto de Canto de Muro por essa ótica da alteridade, colocamos o narrador no 

campo da fruição, das fronteiras, das passagens não conhecidas, enfim, das intensidades da 

língua que sua conexão com o animal deu lugar. Está no campo do indeterminado provocado 

pela transitividade, pela instabilidade do animal em falta de si mesmo, desestabilizando saberes. 

Cascudo heterogenizou-se, metamorfoseou-se no animal autobiográfico. 

Investido desse olhar do animal que vê no fundo do olhar daquele que o olha, como 

afirma Derrida (2011, p. 30): “[...] ao mesmo tempo inocente e cruel [...]”, o autor entrega-se 
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a um trabalho de inscrição dos múltiplos novelos do animal autobiográfico e poético. Nessa 

perspectiva, a literatura cascudiana se constitui como o pensamento do fora: 

O espaço literário é o exílio fora da terra prometida, no deserto, onde erra o 

exilado. A errância é a característica de um espaço móvel, onde nada se fixa: 

o espaço da escrita. As palavras aqui estão sempre em suspenso, num tremor 
que não se deixa nunca no lugar. [...] Experimentar o fora é, pois, fazer-se um 

errante, um exilado que se deixa levar pelo imprevisível de um espaço sem 

lugar, pelo inesperado de uma palavra que não começou, de um livro que está 
ainda e sempre por vir (LEVY, 2011, p. 34-35). 

 
 

O texto acima referenda nosso posicionamento quanto à escritura de Canto de Muro, o 

qual tem uma força de expressão que suscita rupturas com o discurso científico e coloca a obra 

fora da ordenação da fala institucionalizada. Quando o narrador opta por não concordar com o 

discurso posto pelos cientistas, ele se posiciona na postura de exilado, escrevendo “um livro 

que está ainda e sempre por vir”. Nada é definitivo na escritura desse romance, ele está sempre 

em construção, em devir. 

Cascudo potencializa essa escritura inumana, provocando o descentramento do olhar 

antropocêntrico. Um olhar que também é de estrangeiridade, que traz para o campo do visível 

o desconhecido, o bizarro, as coisas despercebidas, os personagens anônimos, esquecidos e, por 

que não dizer, malditos para a sociedade, como o escorpião, a barata, a aranha, entre tantos 

outros que são personagens dessa narrativa. 

Mesmo contestando o discurso científico, não é uma busca da verdade que Cascudo 

persegue, mas uma experiência da vida desses animais, entre suas pulsações de vida e de morte, 

na qual se coloca o ser animal-Cascudo. É uma experiência de vida numa postura de alteridade 

que consegue entrar em sintonia com o mundo animal por reconhecer o animal que há em si. 

Verdade de vida animal: dos bichos, dele e dos leitores que se identificam com a narrativa de 

Canto de Muro. 

Sua escritura conduz-nos por caminhos do desconhecido, do inabitado, do a ser 

descoberto, realizando transgressões quando o narrador se coloca em sintonia com seus 

personagens, numa experiência de margem, numa espécie de denúncia, sem alardes, na forma 

como o discurso científico vê esses animais. Para tanto, muitas vezes, evidencia a sua opinião, 

fundamentada na convivência, acima do nível dos especialistas no assunto: “O grilo campestre 

tem dois cantos, segundo os mestres, e, segundo o meu ouvido, três” (CASCUDO, 2006, p. 

123). Em seguida, detalha cada um dos tipos de canto detectados por ele: 
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O primeiro é o cega-rega impertinente com que se inebria seu devoto auditório 

luso-castelhano. É uma série de notas curtas e claras, como caídas às gotas, de 

um vaso bem alto. Intensidade e timbre são imutáveis, e daí que signifiquem 
alguma coisa senão alegria lúdica, bom humor, expansão comunicativa de uma 

boa digestão, de um plano elaborado sem falhas para a futura explicação. É 

idêntico às cantigas no banheiro, aos solfejos quando voltamos para casa 

eufóricos, ao indeciso cantarolar inconsciente com que acompanhamos um 
trabalho maquinal, feito com carinho (CASCUDO, 2006, p. 123). 

 
 

Na descrição acima, percebemos uma comunhão harmônica entre o homem e o animal, 

na qual o narrador expressa uma comparação com relação ao canto do grilo e ao cantarolar do 

homem “no banheiro” ou no ato do “trabalho maquinal, feito com carinho”. Como o narrador 

do sensível, Cascudo realiza na sua escritura observações que nos levam a deduzir o quanto o 

narrador está imerso no mundo desses animais, exercitando sua animalidade. 

Com relação ao segundo canto do grilo, pontua: “O segundo é uma emissão de notas de 

certa extensão, com intervalos que parecem regulares; notas elevadas, metálicas, insistentes e 

capazes de despertar o Gigante de Pedra” (CASCUDO, 2006, p. 123). Ao se referir que o grilo 

acordaria o “Gigante de Pedra”, o narrador deseja intensificar o quanto esse segundo canto é 

estridente, alto, pois, de acordo com a lenda, o Gigante de Pedra10 dorme o sono dos séculos, ou 

seja, infindável. Para o terceiro canto, diz: “O terceiro é ainda em notas vivas e prolongadas, 

porém com emissão de notas breves intervalares bem acentuadas (CASCUDO, 2006, p. 123). 

Com essas citações, exemplificamos o quanto o narrador está investido de sua animalidade a 

ponto de evidenciar esse tipo de relação com seus personagens que envolve observação, 

paciência, acuidade. Cascudo tinha conhecimentos musicais, por isso, ao escrever sobre o canto 

do grilo, coloca-se em posição de devir-grilo, apresentando com muita propriedade os cantos 

desse animal. 
 

10 “Conta-se que Deus olhava o Novo Mundo como isento das culpas do Paraíso. Por isso, deu-lhe 
como guarda um Gigante que devia viver só, como Senhor das Terras. Visitando seus domínios, o 

Gigante alcançou as depressões do Pará. Muitos séculos depois, ainda quando essa parte da terra era 

ligada à África, certas tribos chegaram à floresta amazônica, povoando as selvas. Certa vez, estava o 

Gigante a contemplar o céu às margens do Amazonas, quando, deslizando nas águas, surge uma piroga, 
tendo dentro um lindo ser minúsculo: uma índia, rainha de uma tribo próxima. Aprisionou o Gigante o 

que via e passou a adorar o minúsculo ídolo, a ponto de se tornar seu escravo. Vigiava-lhe os 

movimentos, mas fazia-lhe os mais raros presentes: peles lindas e penas vistosas. Um dia, não lhe 
resistiu aos encantos e ao maculá-la, matou-a. Horrorizado, fugiu, mas a natureza o perseguiu com 

horrendos temporais de raios, trovões e trombas d’água. Os rios transbordam cobrindo a selva. O 

Gigante, sentindo que também perdera o Paraíso, correu para o mar que já cobria tudo. Mas não 
alcançou. Deus petrificou-o. Desde então, por crime de amor, dorme o sono dos séculos sobre a Serra 

do Mar, o Gigante de Pedra”. Disponível em: <http://www.consciencia.org>. Acesso em 05 maio 2018. 

http://www.consciencia.org/
http://www.consciencia.org/
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Pelo procedimento de transgressões linguísticas e de conteúdo, o narrador de Canto de 

Muro tem os animais que o habitam, e ele, em meio a sua escritura, desvela aos leitores a vida 

desses bichos e, ao mesmo tempo, o animal que há em si, desconstruindo saberes já 

estabelecidos, substituindo informações emanadas dos naturalistas pelo engenho e artifício da 

sua escritura. A simples visão dos animais livres permite negociação com as identidades 

humanas, dando vazão a uma desestabilização da tradição literária que, costumeiramente, 

usurpa a figura do animal em prol da moral humana. 

Na narrativa cascudiana, vimos acontecer o mesmo que Moreira (2011, p. 37) expõe 

acerca das narrativas sobre animais de Clarice: “[...] os bichos não estão nesse espaço narrativo 

em função dos humanos, no sentido de condenar excessos e sugerir virtudes convenientes, como 

acontece nas fábulas que geralmente são oferecidas às crianças”. Em nenhum momento, o 

narrador coloca os animais perdendo suas características, pelo contrário, nas inúmeras 

descrições, elas são enfatizadas. 

Ignoramos, muitas vezes, o sentido da vida dos animais sem buscarmos compreender 

como eles podem se harmonizar com a imaginação dos homens, como o fez também Cascudo, 

analisando seus personagens desde questões referentes a épocas remotas como também 

trazendo-os para a atualidade, fazendo de Canto de Muro uma escritura como território no qual 

o narrador coloca a linguagem e a poiésis para operarem nos limites da escrita, nos limites do 

animal-homem, com uma configuração do escritor, que nos leva a considerá-lo um narrador de 

toda a animalidade, numa espécie, conforme os filósofos franceses, de aliança de amor com 

aqueles pelos quais ele se sente responsável. E, mesmo, pelos quais se subleva (DELEUZE; 

GUATTARI, 1997). 

Por meio da fabulação de Canto de Muro, o narrador foi mais um a romper com o 

modelo tradicional do imaginário humano que sempre colocou os animais no lugar da 

irracionalidade, em uma crença que atravessa os séculos, mas que, de tempos em tempos, 

sempre encontramos quem defenda o oposto. No último capítulo (que não consta na edição de 

2006, da editora Global), podemos observar uma afirmativa muito importante, mostrando que 

o progresso material não trouxe felicidade para o ser humano, mas, sim, angústia: 

 
O evidente é que somos bem pouco, muito pouco felizes com a espantosa 
aparelhagem possuída para fazer-nos conhecer terra, céu e mar. A vida tornou-

se febril e as cidades grandes são os anfiteatros onde o homem se debate, 

sofrendo como se fosse submetido a uma vivissecção. [...] Vivemos sob o 
signo da angústia. Angústia significa justamente o nosso estado de 

compreensão, opressão mental, asfixia econômica, hostilidade ambiental 

(CASCUDO, 1959, p. 244). 
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De que nos adianta a condição material “com a espantosa aparelhagem possuída para 

fazer-nos conhecer terra, céu e mar”, se não nos abrimos para aprendermos com a natureza, 

interroga o narrador. Fora dessa possibilidade de entrosamento do homem com a natureza, 

resta-nos apenas uma “luta brutal, incessante” que a nada nos conduzirá. Leiamos uma crítica 

bastante firme de Cascudo com relação à moral científica: 

 
Haverá uma Moral Científica? Mas de onde a Ciência tirou sua moral prática? 

Toda Ciência é uma sistemática de observação, e esta, limitada à Natureza. 

Dentro e fora da mecânica molecular não encontro elementos para esta 
formação normativa. A Natureza é o padrão, espelho, exemplo. A Natureza 

ensina-nos sua organização harmoniosa, sua beleza rítmica, seu equilíbrio 

funcional. Fora desta eurritmia, regularidade, proporção, há unicamente luta 
brutal, incessante, total. (CASCUDO, 1959, p. 251). 

 
 

Com base em tudo o que vinha sendo posto pelo narrador cascudiano na urdidura do seu 

romance, não nos surpreende o momento em que ele dá seu veredito final: “A Natureza ensina-

nos sua organização harmoniosa, sua beleza rítmica, seu equilíbrio funcional. Fora desta 

eurritmia, regularidade, proporção, há unicamente luta brutal, incessante, total”, enfim. No 

entanto, devemos admitir que muitos progressos já foram feitos nessa área. A esse respeito, 

leiamos Maciel (2011, p. 87): 

 
[...] as narrativas voltadas para as relações entre o humano e o não humano 

passam a ser reconfiguradas a partir de outros enfoques, advindos de uma nova 

relação dos escritores e artistas não apenas com os animais, mas também com 
as conjunções/disjunções entre humanidade e animalidade. Hoje, já não há 

como lidar com tais fronteiras senão pela via do paradoxo: ao mesmo tempo 

em que são e devem ser mantidas – graças às inegáveis diferenças que 

distinguem os animais humanos dos não humanos -, é impossível que sejam 
mantidas, visto que os humanos precisam se reconhecer animais para se tornar 

humanos. 

 

O pensamento dessa autora nos direciona para outro, também dela, quando afirma: 

 
 

Mas o que é o humano e o que é o animal? Se a ciência e a filosofia ocidentais 
se arrogaram a responder tais perguntas com base em critérios forjados em 

nome da racionalidade e da chamada “máquina antropológica do 

humanismo”, outras possíveis respostas – fora das circunscrições do 
conhecimento filosófico-científico legitimado – podem ser encontradas no 

campo do imaginário e nos espaços alternativos do saber humano, nos quais a 

palavra animal ganha outros matizes, inclusive socioculturais (MACIEL, 

2016, p. 13-14). 
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´Nessa perspectiva, essa mudança de parâmetro com relação aos animais, à animalidade 

e às relações entre o humano e o não humano passa, sobretudo, por um desejo humano de 

reencontrar a animalidade perdida ou recalcada, afinal “[...] foi precisamente pela negação da 

animalidade que se forjou uma definição de humano ao longo dos séculos no mundo ocidental, 

não obstante a espécie humana seja, como se sabe, fundamentalmente animal” (MACIEL, 2016, 

p. 16). Complementamos essas observações com o pensamento  que Nascimento (2012, p. 32) 

tem sobre essa questão: 

 

O pensamento da relação homem-animal é o pensamento do limite, das zonas 

fronteiriças e da impossibilidade de separar completa e simetricamente os dois 

blocos. É certo animal no homem e certo homem no animal que é visado, sem 
identidades definitivamente constituídas. Questão, mais uma vez, de devir e 

de tornar-se, em lugar de identidade. E nisso a desvalorização de certos traços 

do animal se vê abalada, junto com a insígnia da “besta” ou da “fera”. Com 

efeito, animalidade e humanidade, em vez de identidades monolíticas, 
parecem constituir elementos diferenciados (em si mesmos e mutuamente) 

num vasto conjunto que estou chamando de “não humano”. Todavia, por isso 

mesmo o não humano não é o oposto negativo do humano, nem inversamente 
sua face melhor. Seria simplesmente, eis a hipótese, aquilo que deu origem à 

emergência histórica de animais e homens, em sua vasta pluralidade. 

 
 

O que é imprescindível compreendermos é que não dá para trabalharmos com 

binarismos, com separações estanques quando nos referimos à questão da animalidade, mas 

percebermos que essas relações que envolvem o homem e o animal passam, sobretudo, pelo o 

que Nascimento chama de “zonas fronteiriças” que não nos permitem separações em blocos, 

mas percebermos como algo que está em devir e que pode tornar-se, algo que foge totalmente 

da perspectiva da identidade. 

Para o narrador cascudiano, a verdade da ciência não traz alegria, pois “a maior alegria 

humana é o encontro de sua própria explicação para o fenômeno, da sua e não da explicação 

oficial, possivelmente certa, verificada inabalável” (CASCUDO, 2006, p. 188), como ele assim 

procedeu na escritura da sua narrativa. Dessa maneira, rompeu com o discurso científico e, 

despojando-se de sua humanidade, deixou-se conduzir para o que Maciel denomina de grau-

zero de sua própria natureza, indo ao encontro da animalidade que habitava o seu ser. Por essa 

razão, ele, o narrador, define-se como “amador sem método” (CASCUDO, 2006, p. 162) e 

“professor provinciano” (CASCUDO, 2006, p. 217). 
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Irresistivelmente irônicas, as colocações do narrador sobre a caracterização de seus 

animais são de um cuidado especial de alteridade animal, detendo-se nas cenas, num diálogo 

com o outro animal, em experiência de poesia, inclusive. 
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3.1 Devir-animal e o animal-escrita no Canto de Muro 
Cascudo [...] Parece estar sempre se colocando como um 

iniciático, na posição de quem aprende sacudindo os 
estereótipos, as ideias pré-concebidas. Sobrevoa territórios 

reais ou imaginários. Desterritorializa o pensamento que 

está sempre se fazendo (SOUSA, 2006, p. 32). 

 

 

O narrador-personagem de Canto de Muro assume uma atitude de ruptura com saberes 

já estabelecidos. Na epígrafe acima, Sousa (2006) ressalta essa postura de Câmara Cascudo nos 

livros estudados por ela: A História dos Nossos Gestos e Prelúdio e Fuga do Real. No romance 

aqui estudado, também percebemos esse pensamento cascudiano desterritorializante, que 

perpassa toda a narrativa: o homem serve ao “rato”, como exemplificamos em uma citação 

anterior, não ao contrário, pois este “acompanha o homem não para servi-lo, como o cão, o 

cavalo, o boi, mas para servir-se dele, de sua indústria cujos produtos lhe agradam 

excessivamente” (CASCUDO, 2006, p. 45). Vejamos como se dá essa desterritorialização por 

meio dos conceitos dos filósofos franceses: 

 
Num livro, como em qualquer coisa, há linhas de articulação ou 

segmentaridade, estratos, territorialidades, mas também linhas de fuga, 
movimentos de desterritorialização e desestratificação. As velocidades 

comparadas de escoamento, conforme estas linhas, acarretam fenômenos de 

retardamento relativo, de viscosidade ou, ao contrário, de precipitação e de 
ruptura (DELEUZE; GUATTARI, 1995, p. 12-13). 

 

 

Essa ruptura acontece em Canto de Muro a partir do próprio espaço onde a narrativa 

predominantemente ocorre: num canto de muro, que, normalmente, é posto como um lugar de 

pouca importância. No entanto, o narrador dá “cantos” e “encantos” ao espaço e aos 

personagens-animais que por ali estavam ou passavam, conferindo-lhes, inclusive, o poder da 

linguagem: 

 
Será linguagem? Estou me convencendo da comunicação animal através de 

cantos, gestos, toques de antenas. O Homo sapiens deseja muito defender o 
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seu monopólio mas os animais um dia responderão às perguntas feitas há 

tempo. Não responderão ao que perguntarem porque dispensarão 

prudentemente maior convívio com a raça humana, mas permitirão ao 
observador a visão dos elementos positivos de que se entendem perfeita e 

naturalmente (CASCUDO, 2006, p. 59). 

 

 

Ao colocar em pauta a comunicação animal, o autor está a nos apresentar uma 

linguagem desterritorializante, que ultrapassa as barreiras de um modelo preconcebido e 

mensura novas possibilidades de entendimento que fogem do domínio do que compreendemos 

como “natural”, colocando-nos em territórios desconhecidos, em estado nonsense, 

desterritorializados, em que o narrador e o leitor se posicionam em linhas de fuga pelas quais o 

texto vai nos conduzindo. Ao desterritorializar a língua estatal e dar vez e voz aos grunhidos 

dos seus personagens, as suas “falas”, atua como uma máquina de guerra que não se deixou 

aprisionar à língua já estabelecida. Vejamos como isso se dá na narrativa: 

 
Os xexéus terminam seu canto sincopado, imitando as declinações do qui- 

quae-quod. [...] O chiado confuso de Musi anuncia apetite em toda a tribo 

alertada. [...] A cigarra da mangueira estridulou longamente seu aviso 

amoroso às fêmeas longínquas no zio-zio-zio excitador. Do cimo da pirâmide 
de tijolo subiu a cantiga alta e viva do grilo tenor, anunciando a presença do 

seu desejo, canto ansioso de chamamento à noiva, distante e surda. Espalhava 

o convite insistente e anônimo do amor obscuro, impaciente e fiel. Detinha-se 
num compasso de espera como aguardando a réplica que tardava. Depois 

retomava, incansável, a fricção raivosa dos élitos, dando um frêmito 

angustiado que parecia ressoar nas coisas mudas e tranquilas que o rodeavam. 
Sobem agora rumores imprecisos, cantigas distantes, diluídas e vagas na 

difusa musicalidade do anoitecer. É o quiriri, a voz esparsa que enche a treva, 

música sem nome e sem contorno das horas sem sol (CASCUDO, 2006, p. 

18). 

 

 

Observemos a linguagem dos animais que comunicam: os xexéus, “imitando as 

declinações qui-quae-quod” do latim; o chiado da rata Musi “anuncia apetite em toda a tribo 

alertada”; a cigarra dá seu “aviso amoroso” a partir do seu “zio-zio-zio excitador”; o grilo, com 

sua “cantiga alta e viva do grilo tenor”, anuncia “a presença do seu desejo, canto ansioso de 

chamamento à noiva”, “dando um frêmito angustiado que parecia ressoar nas coisas mudas e 

tranquilas que o rodeavam”. Enfim, são muitos os ruídos e rumores desses animais, 

comunicando algum sentimento com seus “[...] rumores imprecisos, cantigas distantes, diluídas 

e vagas na difusa musicalidade do anoitecer. É o quiriri, a voz esparsa que enche a treva, música 

sem nome e sem contorno das horas sem sol”. Como podemos observar, todas 
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as situações citadas dão “vozes” aos insetos e aos pássaros, que imitam o latim, que anunciam 

apetite, que avisam sentimento amoroso, que fazem barulho excitador, que comunicam desejos, 

que demonstram ansiedade e angústia e que até “fazem” música denominada de quiriri: “voz 

esparsa”, “música sem nome”. 

Giorgio Agamben, filsófo italiano, alerta-nos sobre o fato de que “O homem e o animal 

têm a mesma origem pré-linguística e, no entanto, as narrativas científicas e históricas sobre o 

aparecimento do humano excluem o outro desse processo ou dessa conquista” (AGAMBEN, 

2007, p. 72-73). Dessa forma, percebemos que Cascudo está realizando um resgate dessa 

“origem pré-linguística” ao trazer para à narrativa de Canto de Muro a linguagem desses 

animais. Reiteramos que ele não é o único escritor da literatura a usar desse procedimento, mas 

em termos de romance produzido em terras norte-rio-grandenses, ele se coloca como um 

desbravador nesse aspecto. Com relação à poesia, praticada por potiguares, Jorge Fernandes, 

no ano de 1927, publica seu primeiro livro de poemas, com introdução do escritor Veríssimo 

de Melo, Prefácio e Depoimento de Câmara Cascudo, e nesse livro a presença dos animais é 

uma constante. Leiamos trecho do seu poema “Manhecença...”: 

 
O dia nasce grunhindo pelos bicos 

Dos urumares... 

Dos azulões... da asa branca... 

Mama o leite quente que chia nas cuias espumando... 
Os chocalhos repicam na alegria do choto das vacas... 

As janelas das serras estão todas enfeitadas 

De cipó florado... 
E o coên! coên! do dia novo – 
Vai subindo nas asas peneirantes dos carcarás... 

Correndo os campos no mugido do gado... 
No – mên! – fanhoso dos bezerros... 

Nas carreiras das cotias .... no zum-zum de asas dos besouros 

Das abelhas... Nos pinotes dos cabritos... 
Nos trotes fortes e luzidos dos potros... 

[...] 

(FERNANDES, 1970, p. 
51) 

 

 

No poema “Tetéu”, do mesmo livro, Jorge Fernandes também reproduz a linguagem 

do pássaro que dá título ao texto: 

 
Te-téu – canela fina – 
Vive pra despertar todos os bichos do campo... 

Cochila seguro numa perna só 

Num descuido desce a outra 

Desperta logo: Té – té – téu 
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Todos respondem: - Té – té – téu 

- Sentinela das matas... dos campos... 
Sineta suspensa badalando na noite: Té-té-téu! 
Sobre o açude 

Pinicando no terreiro 
Perseguindo gaviões badalando dezenas de sinetas 
Revoando em bando no espaço incendido do sertão sem nuvens 

Num alvoroço de alarme: 

Té... téu!... Té... téu!... 

Téu... té-téu... 

Té-téu... Té-téu! 
Té... téu... Té-téu!... 
Té-téu!... Té-téu... 

(FERNANDES, 1970, p. 58) 

 

 

Retornando ao texto de Canto de Muro, como se tropeçasse nas palavras, eis que 

Cascudo cria no final dos anos 1950, no estado do Rio Grande do Norte, Brasil, o que estamos 

a denominar, aqui, de uma linguagem gaguejante. Gilles Deleuze, ao se referir aos filósofos 

Alfred Jarry (este, o primeiro discípulo de Heidegger) e Heidegger, afirma que eles atuam em 

duas línguas, uma morta e outra viva. A partir dessa afirmação, ele fala nessa linguagem que 

ele considera gaguejante: 

 
Jarry e Heidegger [...] operam em princípio em duas línguas, fazendo intervir 

na língua viva uma morta, de modo a transformar, transmudar a viva. Se 

chamamos elemento um abstrato capaz de receber valores muito variáveis, 

diremos que um elemento linguístico A vem afetar o elemento B de maneira 
a fazê-lo produzir um elemento C. O afecto (A) produz na língua corrente 

(B) uma espécie de arrastamento, de gagueira, de tam-tam obsedante, como 

uma repetição que criasse incessantemente algo novo (C). Sob o impulso do 

afecto, nossa língua põe-se a turbilhonar e forma uma língua do futuro: 
pareceria uma língua estrangeira, eterno repisamento, mas que salta e pula 

(DELEUZE, 1997, p. 113). 

 
 

Continuando com o raciocínio de Deleuze: 

 
 

[...] a língua não dispõe de signos, mas adquire-os criando-os, quando uma 

língua age no interior de outra língua para nela produzir uma língua nova, 

língua insólita, quase estrangeira. A primeira injeta, a segunda gagueja, a 

terceira sobressalta. A língua tornou-se então Signo, poesia, e já não está em 
condições de produzir em seu seio uma língua nova sem que toda a linguagem 

seja por sua vez conduzida a um limite. O limite da linguagem é a Coisa em 

sua nudez – a visão. A coisa é o limite da linguagem, como o signo é a língua 
da coisa. Quando a língua se escava girando na língua, a língua cumpre por 

fim sua missão, o Signo mostra a Coisa e efetua a enésima potência da 

linguagem (DELEUZE, 1997, p. 113). 
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A partir desse enfoque da escritura desterritorializante presente em Canto de Muro, 

pensamos que uma de suas características é fazer o ser recuar ao ponto de a linguagem ouvir 

apenas o balbuciar e evoluir para uma gagueira, como quer Deleuze. Portanto, Cascudo, por 

meio do afecto, faz da linguagem dos animais de Canto de Muro essa linguagem gaguejante, 

como podemos observar: 

 

É bem um canário-da-terra Sicalis flaveola, de Lineu, que Muller ainda 

entendeu aumentar com um “flava” indispensável. Perencia à espécie do 

tentilhão romano mas também o nome permite traduzir-se por “gaguejante”, 
o que tropeça nas palavras. Cantaria o canário inicialmente entrecortado, em 

gorjeio breve, e só depois lançou o solto e livre canto, de notas longas, de 

limpidez impressionante, “açoitando”, como dizem os amadores que o 
prendem, pelo crime de saber cantar” (CASCUDO, 2006, p. 83) 

 

. 

A cada passo que avançamos com relação ao estudo de Canto de Muro, mais vamos 

percebendo como o autor trouxe inovação no aspecto de elaboração da linguagem. Temos um 

narrador que escreve de forma “gaguejante”, tropeçando nas palavas, colocando-nos em estado 

de questionamentos o tempo todo com relação ao discurso anteriormente posto sobre os animais 

que são personagens do seu romance. Leiamos outro exemplo: 

 
O melhor volante de automóvel não é capaz de evitar o desastre numa curva 

fechada, espatifando o objeto que não viu e não podia prever. Chegou mesmo 
a divisá-lo mas não houve tempo para a manobra evitadora. É preciso que a 

imagem fique acomodada na perspectiva e se torne sensação transmitida ao 

cérebro e daí aos músculos que executam o processo da freagem. Criança, 
cachorro, carrocinha de maçãs viram destroços sem estes dois fatores 

indispensáveis: visão e tempo para o mecanismo transmissor da ordem. Se 

estes gestos já tivessem se tornado reflexos, os jornais na seção de desastres 
passariam a folhas in albis. Quiró consegue desviar-se do que não vê, o que 

deparará alguns segundos ou minutos depois, no ímpeto do seu voo rápido. 

Peço licença para citar Camões, Os Lusíadas, V, 22: “Vejam agora os sábios 

na escritura/ Que segredos são estes de Natura! (CASCUDO, 2006, p. 37). 

 

 

Como podemos observar acima, mais uma vez, o narrador coloca os animais ditos 

irracionais em situação que se sobrepõe a dos animais humanos. Os pensamentos de Deleuze e 

Guattari (1995a) tornam-se oportunos para discutirmos em Canto de Muro esse aspecto da 

desterritorialização, que se dá via texto literário, compreendendo-a como multiplicidade. A 

desterritorialização, portanto, consiste na imanência que nos direciona à singularidade, à 
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novidade, à invenção, a partir da qual “[...] o animal ultrapassa o estereótipo e as limitações 

impostas pelo homem” (BRITO, 2017, p. 34): “Quiró consegue desviar-se do que não vê”. Em 

um outro momento, exemplifica a linguagem animal através do odor, no caso da cobra Raca: 

 
Agora que estava vistosa, lisa e limpa, sem asperidade maiores, devia seu 

desejo irradiar-se em aroma, carregado pela aragem do barracão e captado 

unicamente pelos machos distantes e ansiosos. Milhares de narinas diversas 

estariam ao alcance daquele olor estranho, mensagem aérea de apelo da fêmea 
nova e faminta. Nenhum outro animal entenderia e nem mesmo perceberia a 

linguagem invisível e formal do recado pelo ar, moléculas apenas sensíveis, 

em sua delicadeza poderosa, ao sistema nervoso dos machos que até então 
ignoravam a existência da noiva invisível, no tronco de sucupira, dentro do 

barracão tumultuoso (CASCUDO, 2006, p. 101). 

 
 

A ruptura causada pelo narrador cascudiano em relação ao discurso científico vai nos 

remetendo para as várias possibilidades linguísticas a-significantes, que, na narrativa, surgem 

como um desmanche das categorizações científicas, desmobilizando territórios de linguagens 

fixas e desenraizando-as, como um rizoma que “[...] pode ser rompido, quebrado em um lugar 

qualquer, e também retoma segundo uma outra de suas linhas [...]” (DELEUZE; GUATTARI, 

1995a, p. 18). No caso do romance cascudiano, as linhas de fuga passam do discurso 

institucionalizado para o discurso que envolve o sensível, as singularidades desses animais. 

Continuemos com o pensamento de Deleuze (1997, p. 9): 

 
 

[...] o escritor, como diz Proust, inventa na língua uma nova língua, uma língua 
de algum modo estrangeira. Ele traz à luz novas potências gramaticais ou 

sintáticas. Arrasta a língua para fora de seus sulcos costumeiros, leva-a a 

delirar. Mas o problema de escrever é também inseparável de um problema 
de ver e de ouvir: com efeito, quando se cria uma outra língua no interior da 

língua, a linguagem inteira tende para um limite “assintático”, “agramatical”, 

ou que se comunica com seu próprio fora. 

 
 

Com a afirmativa acima, direcionamos nosso olhar para a linguagem do fora, que 

permeia toda a narrativa de Canto de Muro e segue “perfurando” o texto para nos revelar o que 

está escondido por trás das informações que nos foram direcionadas pelo discurso dos 

naturalistas, dos cientistas, enfim, pelo discurso academicista. Para corroborar esse nosso 

pensamento, citamos, mais uma vez, Deleuze (1997, p. 9): 

 
O limite não está fora da linguagem, ele é o seu fora: é feito de visões e 
audições não-linguageiras, mas que só a linguagem torna possíveis. Por isso 
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há uma pintura e uma música próprias da escrita, como efeitos de cores e de 

sonoridades que se elevam acima das palavras, entre as palavras, que se vê e 

se ouve. Beckett falava em “perfurar buracos” na linguagem para ver ou ouvir 
“o que está escondido atrás”. De cada escitor é preciso dizer: é um vidente, 

um ouvidor, “mal visto mal dito”, é um colorista, um músico”. 

 
 

As questões acima mencionadas provocam, nesta tese, uma reflexão sobre a escritura 

desenvolvida por Cascudo em Canto de Muro a partir da perspectiva do pensamento da 

diferença. Com relação à escritura e à diferença, Derrida pontua: 

 
Os movimentos de desconstrução não solicitam as estruturas do fora. Só são 

possíveis e eficazes, só ajustam seus golpes se habitam estas estruturas. Se as 
habitam de uma certa maneira, pois sempre se habita, e principalmente 

quando nem se suspeita disso. Operando necessariamente do interior, 

emprestando da estrutura antiga todos os recursos estratégicos e econômicos 
da subversão, emprestando-os estruturalmente, isto é, sem poder isolar seus 

elementos e seus átomos, o empreendimento de desconstrução é sempre, de 

um certo modo, arrebatado pelo seu próprio trabalho (DERRIDA, 2013, p. 
30). 

 

 

Com base no entendimento acima mencionado, compreendemos que Cascudo constrói 

um discurso periférico, à margem de certas hegemonias de ideias, de pensamentos e de 

ideologias, fugindo do arquivo, trazendo-nos novos repertórios e permitindo a emergência de 

subjetividades desconstrutoras dos paradigmas vigentes, sem, no entanto, menosprezá-los. 

Essas discussões dizem respeito à desconstrução da tradição do logocentrismo, realizada 

ao longo da história pela metafísica ocidental, colocando de volta o debate acerca da 

problemática da escritura. Neste estudo, entendemos a arte literária como uma rede aberta e 

complexa de traços diferenciais, em que a escritura cascudiana trabalha com signos que se 

colocam como experimentações. A escritura de Canto de Muro provoca fissuras na escrita 

tradicional, permitindo um campo de possibilidades como potência do falso quando inventa 

uma narrativa que desconstrói o modelo de cunho naturalista, buscando outros lugares de 

cultivo para sua escritura, que foge do uno, do mesmo e do sublime e retira do lugar-comum as 

existências desses animais. Assim, estabelece-se um pacto fáustico entre narrador-texto- leitor, 

no qual a narrativa, quanto mais mefistotélica, mais atenua o simbólico, que vai sofrendo 

inversões no universo de suas “teias” linguísticas. 

O alpendre dos fundos da casa se tornou a moradia para o narrador olhar o “mundo” 

habitado por esses seres “menores”, com suas potências nômades. No alpendre, ele (o narrador) 

está como nômade, como olhador pensante, mas não fixo, arrebatado pelo poético. 
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A narrativa de Canto de Muro aponta para subjetividades selvagens que não foram 

domesticadas nem pedagogizadas e sobrevivem à revelia do sistema. Cascudo reinventa as 

existências dos seus animais sem prisões, pois os encontramos como personagens do/no canto 

do muro, libertos, como pêndulos entre a crueza em que vivem e as transgressões que operam. 

O nomadismo desconstrutor de Canto de Muro nos afasta, portanto, de uma atitude 

crítica que tente por fim dar conta da obra, entendendo-a como uma totalidade capaz de ser 

reduzida a uma interpretação, uma compreensão. Pelo contrário, as noções de autor e obra são 

desmontadas pela via de uma “compreensão” em fragmentos (são vários capítulos) como focos 

de estranhamento, que exigem do leitor outros saberes proporcionados pelos devires inerentes 

à própria escritura cascudiana. As fissuras que o texto provoca nos colocam em situações 

movediças, destronando o papel imponente do escritor e colocando-nos como inventores 

também de sua obra. Por que inventores? Porque a escritura nos chama para um novo parâmetro 

de descobertas, de releituras com relação ao novo “mundo”, que se descortina diante de nós por 

meio da existência desses animais. Entramos em estado de reflexão e ficamos a nos perguntar 

por que não tínhamos pensado sobre a possibilidade de uma racionalidade animal, como no 

caso que segue: 

 
E vamos indo na marcha de apagar os nomes de ‘instinto’, ‘estímulo’ e 
substituí-lo por ‘inteligência’, ‘raciocínio’, ‘deliberação realizadora’. Creio 

que não haverá maior vitória do que esta confissão do Rei da Criação do alto 

dos laboratórios e arranha-céus para uma formiga saúva no fundo da panela 
do seu formigueiro (CASCUDO, 2006, p. 147). 

 
 

Em vários momentos da narrativa, como o acima citado, podemos observar o narrador 

cascudiano exercendo sua postura de ensaísta, conforme apontamos no primeiro capítulo desta 

tese, que trata dessa questão em Canto de Muro. Lembramos também, novamente, a ligação da 

escritura do narrador cascudiano com o ensaísta Montaigne, especialmente pelas colocações do 

próprio Cascudo no texto. Vejamos outro exemplo com essa conotação: 

 

O instinto somente se prova pelas reações às provocações da rotina. [...] Para 

a cristalização das experiências no tempo é indispensável a repetição dos 

motivos formadores do movimento solucionador, por sua vez soma das 
provações anteriores. Diante de novo motivo, apresentado pela primeira vez, 

o instinto não tem solução alguma. Se a reiteração dos fatos determina uma 

atitude defensiva em relação aos elementos recentes é que existe uma 
mecânica de raciocínio. Um animal não pisa espontaneamente brasas vivas. 

Forçado a atravessar um braseiro, cada um age de acordo com possibilidades 

que são soluções dadas pela inteligência e não pelo instinto, vocábulo vago e 
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bonito para explicar comodamente quando outra explicação falece 

(CASCUDO, 2006, p. 162). 

 
 

A complexidade do texto cascudiano aponta-nos pluralidades de conteúdo e de 

linguagem, partindo da noção de escritura como atividade descentradamente lúdica, numa rede 

rizomática, cujos valores culturais, sociais e históricos são colocados em movências para 

revelações de outros saberes. Entre esses outros saberes, abordamos acima a afirmativa que o 

narrador insiste em repetir: os animais têm “inteligência” e não agem “pelo instinto”. Dessa 

forma, vamos percebendo que a escritura literária em Cascudo é tomada a partir de uma 

avaliação e de uma interpretação interessada nas diferenças entre os textos e não no seu controle 

através do reconhecimento da semelhança. 

Para questionar a prepotência do ser humano em relação à espécie animal, Montaigne, 

em muitos momentos dos seus Ensaios (mais especificamente, no segundo volume, 1580, no 

ensaio “Apologia de Raymond Second”), critica o dogma da razão humana e realiza longos e 

detalhados elogios aos animais, assim como o faz Cascudo em vários momentos do seu 

romance-ensaio. Derrida (2011) lembra-nos dessa postura de Montaigne: 

 
Montaigne zomba da “imprudência humana sobre o próprio dos animais”, da 
“presunção” e da “imaginação” do homem quando este pretende, por 

exemplo, saber o que se passa na cabeça dos animais. Sobretudo, quando 

pretende lhes conferir ou lhes recusar algumas faculdades. Ao contrário, seria 
preciso reconhecer nos animais uma “facilidade” de vocalizar letras e sílabas. 

Poder que, Montaigne assegura com convicção, “testemunha que eles têm um 

discurso interno que lhes possibilita serem disciplináveis e voluntários para 
aprender”. Interpretando o homem que “retalha os animais seus confrades e 

companheiros, e lhes distribui tal porção de faculdades e de forças como bem 

lhe convém”, ele se pergunta – e a questão, então, não é mais tanto o animal, 

mas a segurança ingênua do homem (DERRIDA, 2011, p. 19-20). 

 
Em Canto de Muro, deparamo-nos com uma postura coparticipativa do leitor, que está 

exposta como o jogo de GO, explicado por Deleuze através de uma das noções conceituais da 

nomadologia: um tratado de guerra inventivo que coloca em xeque campos e territórios 

hegemônicos, sacralizados e canônicos através do dispositivo da resistência e do agenciamento. 

Por que o jogo de GO? Porque seguindo o pensamento de Deleuze e Guattari: 

 
[...] o xadrez é um jogo de Estado, ou de corte; o imperador da China o 

praticava. As peças do xadrez são codificadas, têm uma natureza interior ou 
propriedades intrínsecas, de onde decorrem seus movimentos, suas posições, 

seus afrontamentos. [...] Cada uma é como um sujeito de enunciado, dotado 
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de um poder relativo; e esses poderes relativos combinam-se num sujeito de 

enunciação, o próprio jogador de xadrez ou a forma de interioridade do jogo. 

Os peões do go, ao contrário, são grãos, pastilhas, simples unidades 
aritméticas, cuja única função é anônima, coletiva ou de terceira pessoa. [...] 

Os peões do go são os elementos de um agenciamento maquínico, não 

subjetivado, sem propriedades intrínsecas, porém apenas de situação. [...] No 

meio da interioridade, as peças de xadrez entretêm relações biunívocas entre 
si e com as do adversário: suas funções são estruturais. Um peão do go, ao 

contrário, tem apenas um meio de exterioridade, ou relações extrínsecas com 

nebulosas constelações, segundo as quais desempenha funções de inserção ou 
de situação, como margear, cercar, arrebentar. Sozinho, um peão do go pode 

aniquilar sincronicamente toda uma constelação, enquanto uma peça de 

xadrez não pode (ou só pode fazê-lo diacronicamente). O xadrez é 
efetivamente uma guerra, porém uma guerra institucionalizada, regrada, 

codificada, com um fronte, uma retaguarda, batalhas. O próprio do go, ao 

contrário, é uma guerra sem linha de combate, sem afrontamento e sem 

retaguarda, no limite sem batalha: pura estratégia, enquanto o xadrez é uma 
semiologia. Enfim, não é em absoluto o mesmo espaço: no caso do xadrez, 

trata-se de distribuir-se num espaço fechado, portanto, de ir de um ponto a 

outro, ocupar o máximo de casas com um mínimo de peças. No go, trata-se de 
distribuir-se num espaço aberto, ocupar o espaço, preservar a possibilidade de 

surgir em qualquer ponto: o movimento já não vai de um ponto a outro, mas 

devém perpétuo, sem alvo nem destino, nem partida nem chegada 

(DELEUZE; GUATTARI, 2012, p. 13-14). 

 
 

Com esse entendimento baseado no jogo de go, identificamos na escritura nômade de 

Canto de Muro três instâncias moventes nos espaçamentos de linguagem: primeiro, a escritura 

cascudiana inventa, destece e desenrola o fio da língua, estabelecendo a experiência do 

nomadismo, potencializador da própria escritura que mobiliza linhas de fuga, sendo esse jogo 

anti-xadrez gerador de campos de multiplicidades e intensidades que articulam os planos, os 

níveis e as intersecções textuais problematizadoras do uno e do mesmo; segundo, na narrativa 

de Canto de Muro, Cascudo opera com sua escritura máquina de guerra, por meio da voz do 

narrador, refere-se a Titius, o escorpião, da seguinte forma: 

 
Esplêndida máquina de guerra! Nervoso, mecânico, as articulações 

bronzeadas imbricam-se como peças de uma armadura dourada, tateiam, 
como vanguardilheiros, as tenazes de cobre novo, cortando invisíveis 

inimigos com as lâminas afiadas, as oito patas incansáveis ganham terreno 

num ímpeto irresistível e firme de patrulha vitoriosa, custodiada pela torre 

rostrada e móbil que se alteia na retaguarda, vigilante e fiel, pronta para o 
golpe sem mercê (CASCUDO, 2006, p. 74-75). 

 

 

Aqui, o animal foge da arte de representação da realidade e revela a crise da linguagem, 

trazendo-nos um narrador com uma fala que nos leva a vaguear juntamente com ele. É o próprio 

(narrador) que nomeia a ação do personagem como “máquina de guerra”; e a 
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terceira instância: uma leitura de deslocamentos de ideias, de pensamentos e de estrutura textual 

que exige do leitor uma experiência de coragem. 

O nomadismo na literatura de Câmara Cascudo traz um estranhamento naquilo que ela 

abre de brecha, naquilo que ela deixa de falar mais do que naquilo que fala. Ele faz um apelo 

ao olhar crítico do espectador-leitor, direcionando-nos para uma crise da/na escritura. A 

linguagem entra em vertigem, uma vez que essa crise não acontece apenas na forma de narrar, 

mas também em uma relação abismal do eu com o outro, no encontro do narrador com o leitor. 

Nesse estado de coisas, o narrador é obrigado a não se preocupar com “o que dizer”, mas com 

o “como dizer”, visto que está a “desdizer” o discurso da ciência. Nesse processo de “desdizer”, 

entra a noção do nomadismo. A literatura passa a conviver com um trabalho em movimento 

que não se dá mais em progresso, mas em potência. 

Na narrativa cascudiana, por trás da aparente simplicidade dos enredos, move-se a 

grande personagem: a linguagem, por meio da qual o narrador vai tecendo um mosaico de 

imagens e cenas. Não há, nesse momento, o grande homem Cascudo falando, mas o olhador, 

que vive a observar animais num canto de muro. 

Pensamos que a escritura de Canto de Muro está em sincronia com o pensamento de 

Roland Barthes, quando este faz a distinção entre o texto do prazer e o texto de fruição no livro 

O Prazer do Texto (1987). O texto do prazer contenta, enche, dá euforia, vem da cultura, não 

rompe com ela, está ligado a uma prática confortável da leitura; o texto de fruição põe- nos em 

estado de perda, desconforta, faz vacilar as bases históricas, culturais e psicológicas do leitor, 

pondo em crise a consistência do que ele tinha apreendido até então sobre a vida desses animais 

via discurso científico. Diante do exposto, percebemos que o narrador cascudiano opera com 

esse texto de fruição, encravando uma poiésis crua e nua na carne de cada página com a qual o 

leitor se depara. 

A escritura de Canto de Muro fissura a sintaxe do texto e cria uma nova gramática 

literária para a época, que invoca seus leitores a questionarem os protocolos de escrita e leitura 

referentes aos animais. Essa literatura se elabora reconstruindo o sentido da vida desses animais, 

como também alterando o sentido de compreensão dos seus leitores, ao produzir relações de 

subjetividades que nos levam a pensamentos inquietantes, suscitando-nos a repensar valores já 

estabelecidos. Sentimo-nos nômades ao mergulharmos na sua escritura, que nos provoca 

questionamentos, inquietudes e deslocamentos de saberes. Não sentimos mais vontade de matar 

as baratas assim que entramos em contato com elas, como antes sentíamos, porque já nos 

tornamos íntimos de Blata, a barata do canto do muro. 
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Vejamos como o narrador destece o discurso da ciência via suas percepções: 

 

Como somos nós a medida de todas as coisas, calculamos pela nossa a 
inteligência dos animais, e nunca pensamos na valorização dos atos que só o 

animal pode fazer e que talvez seja este um ato essencial à sua vida, e nos 

passe despercebido ou julgadamente banal. Se a curiosidade desvendou muito 

da vida dos grandes mamíferos, muito pouco, quase nada, sabemos dos insetos 
que não se deixam examinar tranquilamente e não estão dispostos a repetir 

movimentos e costumes debaixo dos olhos próximos dos sábios universitários. 

Nem sabemos mesmo se o ambiente artificial, declarado “inteiramente 
idêntico ao natural”, que cerca o animal observado no laboratório, não 

modifica insensivelmente certas reações personalíssimas da examinada vítima 

(CASCUDO, 2006, p. 35). 

 

O cotidiano dos animais pulsa como máquinas desejantes, com inquietações e 

desvelamentos, um verdadeiro laboratório de experiências das suas vidas, como também 

laboratório da escritura de Câmara Cascudo, que se desvincula do científico e se reinventa de 

forma experimental no pensar e escrever um romance ensaístico de caráter fabulador. 

Como um arqueólogo do texto, o narrador escava os porões do canto do muro, 

desterritorializando os animais de sua condição de exilados e cartografando novas posturas em 

relação ao modo de viver dos seus personagens, que vão, pouco a pouco, tornando-se íntimos 

de nós, leitores. Tornamo-nos nômades junto a eles, os quais são, na narrativa, potência de 

insurgência contra os animais considerados maiores (em termos de valor social mesmo) e 

espaços considerados mais valorizados pela sociedade, que, com certeza, não são cantos de 

muros com tanques rachados. 

Canto de Muro é um texto com potência de revolução que se coloca como máquina de 

guerra, produzindo uma forma de fabular que não se encontra em consonância com os padrões, 

até então, estabelecidos. Para tanto, observemos o conceito de Deleuze e Guattari (2008, p. 97): 

 
[...] a máquina de guerra, isto é, um fluxo de guerra absoluta que escoa  de 

um polo ofensivo a um polo defensivo e não é marcado senão por quanta 

(forças materiais e psíquicas que são como que disponibilidades nominais 
da guerra). Do fluxo puro, pode-se dizer que ele é abstrato e no entanto 

real; ideal e no entanto eficaz; absoluto e no entanto “diferenciado”. É 

verdade que não se apreende o fluxo e seus quanta senão através dos 

índices da linha de segmentos; mas, inversamente, esta e aqueles não 
existem senão através do fluxo que os banha. Em todos os casos, vê-se que 

a linha de segmentos (macropolítica) mergulha e se prolonga num fluxo de 

quanta (micropolítica) que não para de remanejar seus segmentos, de agitá-
los [...]. 
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Com base no que os escritores franceses mencionam sobre a máquina de guerra, 

pensamos que, ao trazer para o universo letrado a experiência de vida desses animais que são 

execrados, pela estrutura urbana, Câmara Cascudo está operando com linhas de fuga do padrão 

já estabelecido pela literatura ocidental. 

Nesse romance, o autor vai transformando seu texto em potência e deslizando de 

maneira rizomática para outras zonas de escritura. A potência não é evolutiva, ela se instaura: 

assim o faz a fabulação cascudiana, quando traz à cena de seu romance esses animais 

considerados inferiores, menores. A palavra nesse romance surge como estado larval em sua 

potência de metamorfose. Para Moura: 

 
[...] a representação de um real não se encontra em sua escrita, na sua literatura 

menor, pois o que tem valor surge no fora: traz à tona existências nômades, 

metamórficas, anamorfoses, permitindo a experimentação de um 
acontecimento por si mesma. As potências nômades se imbricam em sua 

produção e fazem emergir as máquinas de guerra. Essas máquinas [...] não 

dizem respeito propriamente à guerra, mas sim a forças combativas de um 
despotismo, de um aparelho de Estado, de normatizações, do Significante, 

pois são exteriores às suas soberanias (MOURA, 2016, p. 45). 

 
 

O pensamento acima se relaciona com as afirmativas de Cascudo: 

 
 

Naturalmente os sábios têm suas horas de niño e esquecem que as aves, os 

pássaros, não podem mungir animal algum. Não possuem o movimento da 
sucção. Não precisava o pesquisador Schwenckfeld realizar longo inquérito 

entre criadores de cabras para assegurar-se da inexistência de qualquer caprino 

permitir ser ordenhado por uma ave. E nem pensou que, funcionalmente, o 
caprimulgídeo não conseguiria extrair leite da teta da cabra com o atrapalhante 

auxílio do seu bico curto. São as horas de niño, de rejuvenescedora presença 

(CASCUDO, 2006, p. 51). 

 
 

Nesse sentido, a escritura cascudiana investe no contraponto ao discurso científico dos 

naturalistas, trazendo uma consciência alógica para o texto literário, que podemos denominar 

de dionisíaca. Com seu olhar móvel, Cascudo é uma máquina de guerra que questiona, com sua 

linguagem literária, os modelos estabelecidos pela própria ciência, a qual costuma ter um olhar 

soberano sobre as coisas e as informações. 

Dessa forma, o autor não é o corpo/o homem estatal, mas, sim, o deslizante que revela 

o conhecimento como um acontecimento. A máquina de guerra em Câmara Cascudo é um 

conhecimento afetivo que ele estabelece com o mundo desses animais, realizando uma 
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desconstrução do discurso que está representando o Estado: o discurso dos cientistas. Nessa 

perspectiva, sua linguagem pode ser vista como distorcida, uma torção para o já estabelecido, 

como que deixando o homem/o escritor fora da civilização. Observemos a descrição de Raca, 

a jararaca: 

 
[...] descamou lamentavelmente, abrindo bruscas soluções de continuidade na 
pele mosqueada de verde e cinza carregado. Com o simples roçar nas 

saliências ia deixando a velha pele, o corpo exterior de outrora, sentindo-se, 

inexplicavelmente, mais viva, faminta e com um desejo vago, terebrante de 

atirar-se para fora em busca imperiosa de um misterioso complemento, 
indeciso e perturbador (CASCUDO, 2006, p. 101). 

 

 

Como a citação acima nos mostra, o narrador coloca-nos diante de uma outra forma de 

percepção ao entrarmos em contato com seu texto. Não temos a cópia de uma realidade, mas 

algo que reconfigura a vida da personagem-animal, que se encontra com “um desejo vago”, 

buscando se atirar para “fora”, desprender-se da realidade científica, o que os teóricos franceses 

Deleuze e Guattari denominam de sintaxe das sensações e não das representações, promovendo 

linhas de fuga e configurando uma estética literária distinta e rasurada. 

Enquanto as ciências, a política e as organizações sociais foram se estruturando de modo 

antropocêntrico na perspectiva do iluminismo (caracterizado pela centralidade da ciência e da 

racionalidade crítica no questionamento filosófico) e do cartesianismo (enfatizando o uso da 

razão para desenvolver as ciências naturais), a literatura não cessou de desestabilizar os limites 

entre os diferentes reinos. No lugar de estabelecer seus fundamentos na dicotomia entre 

natureza humana e natureza inumana, a literatura seguiu aprofundando o questionamento entre 

essas relações sempre problemáticas e contraditórias. Por essa razão, não há pretensão, de nossa 

parte, de fazer um rastreio cronológico ou arqueológico dessas experiências, o que exigiria 

muito mais amplitude de pesquisa. Interessa-nos colocar-nos na perspectiva considerada por 

Loth: 

 
[...] mais apreciar a escritura no sentido mais amplo, como rastro do ser no 

mundo, acionando uma paradoxal máquina de guerra: ao mesmo tempo o 

dispositivo onde se inscreve a separação homem/animal e o lugar onde ela não 
cessará de se subvertida, sabotada, profanada, questionada, conjurada ou 

radicalmente abolida (LOTH, 2014, p. 21). 

 

 

Cada vez que adentrarmos na leitura desse romance, vamos percebendo Cascudo como 

um escritor deslocado, que cria um território outro para seus personagens. O narrador desloca- 
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se do gabinete e coloca-se a observar um canto de muro, vivendo, dessa maneira, uma 

experiência do fora em todos os aspectos: fora da casa, fora do gabinete, fora do cânone. 

O olhar de Cascudo não é para as grandes aves, mas para o piar da coruja, assim como 

já fez Kafka com o piar de Gregor Samsa. Nascido em Praga, o escritor alemão escreve em 

alemão por pura imposição da língua; mesmo assim, ele desterritorializa a língua através dos 

devires minoritários, singularizando sua escrita e escrevendo em língua diferenciada. Desse 

mesmo procedimento vai fazer uso Câmara Cascudo, quando se refere ao pio da coruja, ao 

gorjear do canário, ao trinitar da cigarra, ao zumbido do grilo. Em Canto de Muro, notamos, 

por diversas vezes, a presença desses sons, desses zunidos que, muitas vezes, soam como 

improvisos, caracterizando-se como potencialidades que fazem com que percebamos a obra 

como algo que foge da linearidade discursiva. Para Deleuze e Guattari (2003, p. 23), consiste 

em um “[...] grito que escapa à significação, à composição, ao canto, à fala, sonoridade em 

ruptura para desprender-se de uma cadeia ainda muito significante”. A sonoridade trazida para 

o texto pelo narrador ocorre pelo uso de uma língua que se coloca diferente da sintaxe canônica, 

desterritorializando-a, trazendo novos significados além dos já estabelecidos. A sintaxe dos 

grunhidos e dos pios dá-se como algo desejante, que produz um outro sentido, desarticulando 

o sentido referencial: força de inventividade. São murmúrios e sons quase indefinidos dos 

animais, que geram movimentos de ruptura. 

O pensamento cascudiano se projeta para fora e instala-se numa zona de brechas, no 

sentido deleuzeano, capaz de criar campos difusos que escapam do olhar totalitarista para 

atingir os fluxos de sentidos não estabelecidos. Sua escritura leva a linguagem para efeitos 

outros, na qual escritor e leitor alçam voos de retirada de sentidos que provocam um olhar 

movente, não reconhecendo a semelhança, mas, sim, a diferença. No caso de Canto de Muro, 

essa diferença se dá pela via contrária ao discurso científico sobre os animais. Vejamos a crítica 

que o narrador faz ao cientista, considerando o canto do pássaro como “expressivo”, 

“consciente” e com intencionalidade: 

 
Não posso crer que este canto, longo, expressivo, consciente, seja destituído 

de intenção e toda esta gama harmoniosa de inflexões nada transmita, 
significando apenas um escapamento de sopros através do aparelho regulador 

da garganta. As afeições interiores não possuirão neste canto nupcial e 

poderoso de vitalidade canora uma manifestação jubilosa de vitória, alegria 

da posse, o amor da espécie que se anuncia no estado da fêmea que ouve, 
passiva e serena, a homenagem à sua missão prolongadora da vida? Afirmar-

se que não há relação entre o canto e o visível sentimento da ave tenora, e que 

canta mecânica, maquinal, insensivelmente, não me foi 
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possível aceitar e compreender, resignado às conclusões dos laboratórios 

experimentais ou pesquisas de campo (CASCUDO, 2006, p. 84). 

 

 

O narrador rompe com o posicionamento da ciência, como nos comprova a citação 

acima: “não me foi possível aceitar e compreender, resignado às conclusões dos laboratórios 

experimentais ou de pesquisa de campo”. Dessa forma, dá incorporeidade ao que é norma, mas, 

ao mesmo tempo, torna algo corpóreo (a seu modo), fugindo ao modelo, colocando a palavra 

em estado nascente e sempre se renovando. O significado dado pela ciência mata a imagem 

poética e cerceia as potencialidades. Cascudo faz o oposto, criando uma narrativa que se enlaça 

com o poético, o que pode ser percebido durante todo o romance, conforme trechos que seguem: 

“Trepadeiras listam de verde úmido o velho muro cinzento, abrindo nos pequeninos cachos 

vermelhos e brancos uma leve alegria visual” (CASCUDO, 2006, p. 13); “Fu, o sapo negro e 

ouro como um mandarim, atravessando tempo, guardando a existência [...]” (CASCUDO, 2006, 

p. 25); “Água cantou, trêmula e fiel, na linha do tanque” (CASCUDO, 2006, p. 27); “[...] o 

crepúsculo pinta de ouro e sangue a tarde vagarosa” (CASCUDO, 2006, p. 146). 

Toda a narrativa é permeada pelo poético. Por meio de uma escritura que tira o “peso” 

do discurso científico e fica com a experiência de margem, junto da poiésis, o narrador de Canto 

de Muro não está preocupado em provar nada, apenas em demonstrar que consegue ver de outro 

modo, da perspectiva de quem está fora da linguagem simbólica, escapando do que 

denominamos deserto da ciência e fazendo um contorno errático por meio do seu romance. O 

escritor Cascudo, nesse sentido, é dissidente, não está preocupado com a verdade, pois, como 

evidencia: 

 
Não tenho observações e depoimentos para atestar pela afirmativa nem chegar 

a negar o que tanto homem ilustre afirmou desde meados do século 

XVIII. Deixo apenas o registro no plano das possiblidades sem evidências da 

maior clareza perceptiva. 
Não me consta que Gô suba as árvores procurando ninhos para furtar-lhe os 

ovos. Na mangueira talvez respeite as tapiucabas, implacáveis para qualquer 

violação territorial. Já o tenho visto empoleirado na goiabeira e descendo com 
uma goiaba atravessada entre os dentes, feliz da vida (CASCUDO, 2006, p. 

48). 

 

 

Ao entrarmos em contato com o trecho acima do romance, veio-nos em mente um 

poema de Manoel de Barros que também nos remete ao fato de o discurso da literatura, ao 
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contrário do da ciência, não estar voltado para “o registro no plano das possibilidades sem 

evidências da maior clareza perceptiva”: 

 
O rio que fazia uma volta atrás de nossa casa 

era a imagem de um vidro mole que fazia uma 
volta atrás de casa. 

Passou um homem depois e disse: Essa volta 

que o rio faz por trás de sua casa se chama 

enseada. 
Não era mais a imagem de uma cobra de vidro 

que fazia uma volta atrás de casa. 

Era uma enseada. 

Acho que o nome empobreceu a imagem (BARROS, 2010, p. 84). 

 

 
Como podemos perceber, tanto Cascudo quanto Manoel de Barros concordam que os 

cientistas podem “desvirtuar” a percepção das coisas. Na verdade, o sujeito poético da 

contemporaneidade não está preocupado com a verdade. No entanto, não estamos afirmando 

que a literatura não pode ser portadora de verdades. Às vezes, como o próprio Cascudo 

demonstra no seu romance, a literatura consegue ser mais real do que possamos deduzir. 

Cascudo é o poeta do fundo do quintal, que, na sua rede de dormir, vê a poesia da vida desses 

animais, notando, inclusive, o que está atrás das aparências: “Não me consta que Gô suba as 

árvores procurando ninhos para furtar-lhe os ovos. Na mangueira talvez respeite as tapiucabas, 

implacáveis para qualquer violação territorial” (CASCUDO, 2006, p. 48). Caminham Cascudo 

e Manoel de Barros de “mãos dadas”, visto que não se renderam ao poder de uma linguagem 

que castra, que imobiliza, que gera passividade. 

Cascudo toma para si a proposição da ciência e da zootecnia e as transforma em potência 

de linguagem, colocando-nos, enquanto leitores, em situação lacunar: somos transportados para 

uma escritura diferenciada, uma escritura de dissenso, paradoxal, uma palavra que diz do seu 

próprio sentido (DELEUZE, 1974). Com extrema sagacidade, Cascudo transporta-nos para o 

mundo em que vivem seus animais, pondo-nos em situação de espanto com o novo 

conhecimento que nos direciona por meio da sua narrativa e, ao mesmo tempo, leva-nos 

também a questionar o discurso da ciência. 

No livro A experiência do fora, Tatiana Levy (2011, p. 45) ressalta que Kafka é um 

escritor que se coloca como um “estrangeiro dentro da sua própria língua”. Pensamos que 

também podemos fazer essa afirmativa quanto a Cascudo, na medida em que ele faz valer os 

ruídos produzidos pelos seus personagens-animais, como o pio da coruja, o cocoricó da galinha, 

o ruído do rato e as “vozes” do pássaro xexéu: 
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Num domingo escápulas e armadores gemiam, metálica, desesperadamente. 
Pôs-se óleo. O ruído continuou, insistente. Meu pai repetiu a dosagem. Deitou-

se. O rumor persistiu. Assombração! Verificou-se afinal que era o xexéu, 

imóvel e grave no seu pequenino poliro, bico para baixo, reproduzindo, com 
felicidade impecável, a cantiga do armador e da escápula. Abrindo e fechando 

o olho azul, gozava a pilhéria que fizera. As galinhas lançavam seu grito de 

alarme e de socorro. Có-có-cóóóóóóó! Vai-se ver o que estava excitando as 
poedeiras. Có-có- cóóóóóóó! Nenhuma anormalidade. Tudo quieto. Era 

Guyenemer, solitário, divertindo-se em derramar o agudo “S.O.S.” das 

galinhas no alpendre tranquilo (CASCUDO, 2006, p. 136). 

 

Portanto, em Canto de Muro, seguimos os pensamentos do seu narrador “[...] por 

caminhos às vezes inusitados, que levam ao questionamento entre a verdade e a mentira, ao 

redimensionamento do papel que tem diante do convencional e do acadêmico[...]” (SOUSA, 

2006, p. 53), colocando-nos o tempo todo em estado de alerta. 

Neste romance, o narrador demonstra afetos pelos seus animais e a diferença de natureza 

entre eles não exclui as semelhanças e microfissuras que, em vez de determinarem binarismos 

estanques, acontece o que Deleuze e Guattari (1996) denominam de linhas micromolares e 

segmentaridades não duras. Como isso se dá? Em vez de Cascudo atuar como no 

antropocentrismo, cujo procedimento é a reificação, ele opera em devir, como um modo de 

contágio e trânsito entre seu corpo e o corpo dos seus personagens, atraídos e afetados por suas 

proximidades-distâncias, projetando, inclusive, possibilidades poéticas na sua escritura. É sob 

o olhar do animal e da paixão pelo animal que surge o animal poético em Canto de Muro, uma 

vez que “a potência de devir coloca o ser a fabular, libertando-o do modelo de verdade e de 

identidade que o penetra”, como exemplificamos na epígrafe acima. Nessa perspectiva, o 

pensamento do narrador cascudiano é algo que se coloca à margem, onde a poiésis age 

hibridizando o discurso do romance com a multiplicidade, a potência de afectos e as sensações. 

Em Derrida, o animal poético é o ouriço, indomesticável, esquivo, impenetrável. Em 

Cascudo, o animal poético constitui-se do mesmo modo: à margem, no espaço da exterioridade 

selvagem, entre o debate que se desencadeia ao longo do romance contra a domesticação do 

animal. A margem do poético em Canto de Muro consistirá na margem dos devires-animais, 

rizomas de onde o poético irrompe em sua natureza insólita. Assim, o escritor e o pesquisador 

se desafiam e desafiam os saberes ao submeterem a língua à própria 
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metamorfose para que a errância e a invenção poética pudessem adentrar, em que a maior 

desafiada é a linguagem científica e classificatória. 

Em Canto de Muro há uma desistência do eu, do centro, pois o folclorista e o etnógrafo 

deram lugar ao poeta e desistiram da informação institucionalizada, deixando prevalecer seu 

devir-animal. Continuemos observando o conceito de devir-animal da teoria explicitada por 

Deleuze e Guattari (1997, p. 19): 

 
O devir nada produz por filiação; toda filiação seria imaginária. O devir é 

sempre de uma ordem outra que a da filiação. Ele é da ordem da aliança. Se a 

evolução comporta verdadeiros devires, é no vasto domínio das simbioses que 
coloca em jogo seres de escalas e reinos inteiramente diferentes, sem qualquer 

filiação possível. [...] O devir é involutivo, a involução é criadora. Regredir é 

ir em direção ao menos diferenciado. Mas involuir é formar um bloco que 
corre seguindo sua própria linha, “entre” os termos postos em jogo, e sob as 

relações assinaláveis. 

 
 

A partir da fala dos filósofos franceses, estabelecemos relação com a escritura 

cascudiana e percebemos que, na voz do seu narrador, não há relações de correspondência, de 

semelhança, de imitação, de identificação, de filiação, nada está acabado, tudo está por vir, de 

modo que o que presenciamos são simbioses que não geram dependência com o real: 

 
[...] o devir animal não consiste em se fazer de animal ou imitá-lo, é evidente 

também que o homem não se torna “realmente” animal, como tampouco o 

animal se torna “realmente” outra coisa. O devir não produz outra coisa senão 

ele próprio. É uma falsa alternativa que nos faz dizer: ou imitamos, ou somos. 
O que é real é o próprio devir, o bloco de devir, e não os termos supostamente 

fixos pelos quais passaria aquele que se torna (DELEUZE; GUATTARI, 

1997, p. 18). 

 
 

Estabelecendo relação da citação acima com o Canto de Muro cascudiano, 

compreendemos que Cascudo se apresenta para o leitor como um escritor-animal que se rebela 

na escritura, tornando-se animal-escrita que rasteja na escritura anti-domesticada, numa 

linguagem que vagueia sem repouso, escrita de fúria animal, movente, que toma conta do 

narrador e nos atinge através de sua força motriz. Assim, partimos, evadindo-nos e tramando 

perspectivas de fuga para pensarmos a relação da escritura cascudiana no contexto estratégico 

da cidade do Natal nos anos 1950. 

Num devir-animal, o poeta (re)constrói a natureza animal, desterritorializando a 

linguagem territorializada pela ciência em forma de devir-minoritário, em que o menor e o 

diferente caminham de mãos dadas. Continuando com o pensamento deleuzeano: 
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[...] Devir é nunca imitar, nem fazer como, nem se conformar a um modelo, 
seja de justiça ou de verdade. [...] Os devires não são fenômenos de imitação, 

nem de assimilação, mas de dupla captura, de evolução não paralela, de 

núpcias entre dois reinos (DELEUZE, 1997, p. 08). 

 

Na escritura do romance , Cascudo põe a linguagem para operar em forma de devires, 

não se conformando com os modelos dos discursos científicos referentes aos animais que são 

personagens da sua narrativa, colocando-se nos limites da animalidade e levando-nos a um lugar 

onde o animal homem estava pensando fora desses discursos institucionalizados. O narrador se 

vê, em alguns momentos, na pele do animal, mas não se antropormofisa, pois se o narrador se 

deixa contagiar pelos animais é porque entram em relação um com o outro e se capturam 

mutuamente em seus devires. Os devires não reproduzem modelos, não se trata de um narrador 

que se transformou em animal, mas no “[...] emaranhado das linhas molares dos regimes de 

identidade e as linhas de fuga e de desterritorialização, a arte abraça as possibilidades do devir” 

(LOTH, 2014, p. 29). 

Em Canto de Muro, a potência do devir coloca o ser, Cascudo, a fabular, libertando-o 

do modelo de verdade e retirando-o da identidade que lhe é inerente. As relações entre homem 

e animal se dão por aproximações por meio de alianças e contágios, e não por correspondências 

identitárias por filiação, uma vez que a relação homem-animal acontece no plano da imanência, 

a partir do outro que desde sempre atravessa o eu. Assim, “[...] mais do que afirmação de 

identidade, os corpos podem vivenciar, com a suspensão do eu e a força das clivagens, a 

potência de alteridade” (LOTH, 2014, p. 30). 

Alguns animais não têm lugar no mundo dos homens, como assim o é a maioria dos 

animais do canto do muro. A ideia de que a coruja é agoureira atravessa as diversas classes 

sociais. No entanto, o narrador de Canto de Muro segue tentando desmistificar essas ideias já 

cristalizadas na sociedade com relação aos seus animais-personagens. Referindo-se à coruja, 

desenvolve várias páginas (des)construindo a imagem que se tem sobre esse pássaro: 

 
Bem desejaria ela explicar quanto é mentirosa a lenda obstinada que a diz ver 
de noite quando não enxerga de dia, deslumbrada pela claridade cegante do 

sol. Nem tanto. Verdade é que não pode ver sem luz, sem alguma luz. De noite 

cerrada, bem trevosa, nada distingue, nada caça, voando baixo, quase às 
apalpadelas, temendo esbarros e batidas nos espinhos, nas urtigas, nas cascas 

ásperas e rugosas que a molestam, arrancando-lhe as penas da garganta e do 

peito (CASCUDO, 2006, p. 91). 
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O conhecimento de Cascudo das superstições que envolvem a coruja se fundamenta na 

convivência. O pai doente manda matar um animal porque seu canto causava agouro: 

 
Em qualquer país do mundo e tempo da História, a coruja é mensageira da 

morte infalível. Morávamos numa chácara e numa noite, muito doente meu 
pai, a coruja começou no seu ululado arrepiante. Meu pai fez um sinal a um 

dos criados. Um tiro estrondou e o servo voltou com a corujinha morta, 

pintada de sangue, olhos imensos, abertos, sem saber por que morrera. Meu 

pai disse a frase consagrada pelo uso: “– Vá agourar outro...” (CASCUDO, 

2006, p. 92-93). 

 

 

O narrador, de forma desafiadora, contrapõe-se à postura adotada pelo pai: em vez de 

matar corujas, cria uma: 

 
Criei mais de um ano uma coruja e esta comia tudo que se lhe desse. Apenas, 

aristocraticamente, só comia sozinha, com lentidão e gravidade. Nunca a vi 

beber. Libertou-se numa noite de luar, véspera de ‘festa’ (24 de dezembro) e 
não sei como se arranjou levando um pedaço de corrente de latão na pata 

direita. [...] Serviu-me, para teste, sobre a conservação do seu terrível 

prestígio. Todas as pessoas que nos visitavam, ilustres e humildes, desde o 

Governador do Estado ao vendedor de carvão, surpreendiam-se com a coruja, 
aconselhando sua imediata libertação. Não convém manter a coruja presa. 

Reuniam todos os prejuízos multisseculares sobre Sofia, dizendo, muito 

sérios: “– Faz mal...”. Era tudo (CASCUDO, 2006, p. 93). 

 
 

A prosa costuma fixar os sentidos da cultura, mas, como podemos observar na citação 

acima, o narrador de Canto de Muro deixa os sentidos estritamente simbólicos para se orientar 

por caminhos outros de segmentação desse simbólico e vai desconstruindo os sentidos que estão 

disponíveis pela ciência, pela zootecnia. Culturalmente, costumamos dizer que o pio da coruja 

traz agouro de morte. Para ele, é o contrário, por isso sua prosa não é uma prosa que glorifica. 

É uma prosa ligada ao mundo e relacionada à diferença, como a poesia. É uma prosa-poética 

com ritmo, com tom, enfim, com escuta poética. Poiésis. 

Sob a provocação de experiências e choques, como no caso da coruja Sofia, o autor 

compartilha sentidos, afectos e necessidades com os seus personagens-animais, potencializando 

os devires, em que homem e animal despercebidos se percebem. Portador da lembrança da 

morte da coruja encomendada pelo pai, o narrador do imperceptível resiste de si mesmo em 

devir-pássaro, libertando a coruja do processo arbitrário da representação: cria a coruja em vez 

de matá-la e, em devir-coruja, segue seu trajeto de narrador. 
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A coruja, uma ave noturna que representa o conhecimento11, acorda a percepção do 

narrador, sempre à espreita dos acontecimentos que envolvem a vida desses animais. “Por seu 

grito inquietante e seu modo de viver contemplativo e reservado, a coruja é alvo de numerosas 

superstições, tanto de bom quanto de mau agouro” (LOTH, 2014, p. 82), mas o narrador 

cascudiano, rompendo com o que a cultura popular anuncia, que a coruja traz mau agouro, opta 

por conservá-la viva. Ao se relacionar com esse animal de forma diferenciada daquela de seu 

pai, compactua com o pensamento roseano de que “a coruja não agoura: o que ela faz é saber 

os segredos da noite” (ROSA, 1978, p. 155). A coruja caça à noite porque é quando ela alcança 

sua potência máxima de visão e pode voar em lugares de pouco acesso para outros seres, 

inclusive, o ser humano. Segundo Loth (2014, p. 50): 

 
Aves de hábito noturno, as corujas caçam ao escurecer, quando têm sua melhor 

potência de visão e suas presas em geral dormem ou pouco enxergam. Um 

grito sinistro prenuncia perigo fúnebre quando a coruja pia nas sombras 
silenciosas da cidade. Anunciando os últimos desaparecimentos nos 

escombros da noite, proclama seu próprio apocalipse. [...] Mistério dessa 

sabedoria de pássaro a ensinar à visão e ao pensamento que o claro está 
mergulhado no escuro. A coruja é um quase-invisível. 

 
 

O narrador, portador da imagem da coruja, “[...] resiste de si mesmo em seu devir- 

pássaro, e a coruja liberta-o do processo arbitrário de representação” (LOTH, 2014, p. 48). 

Dessa maneira, Cascudo segue com sua escritura no limite, como querendo nos dizer que “[...] 

ver como um animal, como uma coruja, é também ter visto o animal [...]” (LOTH, 2014, p. 

115), como se o mundo animal oferecesse um espelho crítico para o reconhecimento estranhado 

das desigualdades humanas. Essas percepções arrastam o narrador cascudiano para uma 

desterritorialização da sua visão para uma visada, como sabotagem da máquina do olhar, “[...] 

que materializa o sentido da literatura como se fosse um ponto de vista do escuro” (LOTH, 

2014, p. 114), remetendo um outro olhar para a coruja. A mirada do escuro é onde o 

 
 

11 “Definir o que é filosofia não é uma tarefa tão fácil, pois a própria filosofia já foi pensada e repensada desde 

que o termo foi inventado por Pitágoras, por volta do século VI a.C. A palavra é formada por duas palavras gregas: 

“filo”, que quer dizer amor ou amizade, e “sophia”, que quer dizer sabedoria ou conhecimento. Filosofia, portanto, 

seria amor pelo conhecimento, pela sabedoria. Sendo o filósofo um “amante do conhecimento”, isso significa que 

ele não é dono do saber, nem uma espécie de guru ou sábio dogmático. O filósofo é apenas um amigo e amante da 

verdade que está fora de seu domínio, seu papel é buscar a sabedoria, relacionar-se com ela e dividi-la com os 

outros”. (In: http://questoesfilosoficasdaeducacao.blogspot.com/ - Acesso em: 01/03/2018). Cascudo, como 

conhecedor dessa informação, nomeia sua personagem coruja com o nome de Sofia, remetendo à ideia que ele 

desenvolve por todo o texto: de que os animais são portadores de sabedoria. Ele, realmente, era um “amante do 

conhecimento” e, por isso mesmo, portou-se na sua criação literária por essa via da desconstrução dos saberes 

dogmáticos. 

http://questoesfilosoficasdaeducacao.blogspot.com/
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animal e a animalidade, como potência de devir para o homem, fazem parte do campo do 

invisível (MERLEAU-PONTY, 2014). 

Por esse viés, a literatura cascudiana vai nos guiando para um devir-animal que suspende 

o discurso que sustenta e identifica o sujeito humano como superior aos demais animais. Mais 

uma vez, estabelecem-se confluências entre o pensamento cascudiano e o deleuzeano, pois, de 

uma certa maneira, o que verificamos na escritura de Canto de Muro acaba por colocar o animal 

e o escritor como seres de espreita: “Quiró roçou o galho onde Sofia o espreitava, imóvel. 

Rápida, a coruja lançou-se no voo de caça, cortando o círculo descrito pelo morcego [...] 

(CASCUDO, 2006, p. 20). A coruja está à espreita para pegar sua presa, o escritor está à espreita 

na observação dos animais, onde um e outro se atravessam sem implicações de identidades, nos 

devires. Relacionamos esse pensamento com Deleuze e Guattari quando afirmam: “O escritor 

é um feiticeiro porque vive o animal como a única população perante a qual ele é responsável 

de direito”. Problematizam os pensadores franceses: “[...] Se o escritor é um feiticeiro é porque 

escrever é um devir, escrever é atravessado por estranhos devires que não são devires-escritor, 

mas devires-rato, devires- inseto [...]” (DELEUZE; GUATTARI, 1997, p. 21). 

Com essa forma de pensar, Deleuze e Guattari (1997, p. 21) concebem uma outra forma 

de expressão que não a das instituições canônicas, mas a dos feiticeiros e dos devires, ligando-

os a uma natureza mais secreta, que “[...] é a efetuação de uma potência de matilha, que subleva 

e faz vacilar o eu”. É uma matilha que luta por suas sobrevivências, batalhando na calada da 

noite por comida: 

 
Uma outra multidão batalha até o sol empurrar as nuvens derradeiras da treva. 
Parece, mas não é o mesmo bando predador. Besouros, centopeias, lacraus, 

baratas escuras e obstinadas, grilos puladores, os reprovados percevejos – o 

verde que tem os ombros em ponta de alfinete e o moreno de dorso abaulado 
– ambos de irradiante emanação repugnante, aranhiços de pernas enormes que 

correm silenciosos como plumas e enrolam as presas em fios, segurando a 

vítima com as patas dianteiras e puxando os cordéis imponderáveis e 

resistentes, com as traseiras, as que vêm vagarosas como horas tristes, fazendo 
aproximação com o cuidado de quem não pode perder o golpe e se precipitam 

de salto, imitando na escala liliputiana o tigre-real- de-bengala ou a pantera-

negra-de-java; os que lutam lealmente opondo força à força, afrontando os 
riscos da furiosa defesa; os milenarmente civilizados que injetam inércia no 

corpo do adversário, levando-o, como quem conduz amigo para festa, ao 

recanto onde o devorará; as turmas de insetos miúdos que furam os caules 
tenros dos vegetais e mergulham a tromba sugando a seiva sem precisar 

respirar ou mudar de iguaria; os que saem das folhas secas, debaixo de pedras 

chatas da umidade do tanque, escapando à goela de Fu, o sapo negro e ouro 

como um mandarim, atravessando tempo, guardando 
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a existência, defendendo-a, arrancando-a aos outros da mesma ou de alheia 

espécie (CASCUDO, 2006, p. 24-25). 

 
 

Compreendendo que devires nunca reproduzem modelos, percebemos que a postura de 

Cascudo se dá em forma de devir a partir do momento em que abre sua escritura para novas 

conexões e descobertas do “mundo” do canto do muro, observando a vida dos animais em suas 

intensidades e multiplicidades, desfuncionalizando-os, retirando-os do lugar de desprezo que 

foram postos pela sociedade. 

Na sua metodologia de observação animal, Cascudo subverte a análise técnica como o 

ser humano geralmente faz do outro-animal e, numa postura contrária aos observadores de 

laboratórios, identifica-se com seu objeto de estudo e realiza uma pesquisa às avessas, se 

comparada ao tipo que era desenvolvida na época, optando pela observação in loco: 

 
Pelas árvores outas ondas viventes estão fervilhando, subindo e descendo 
pelos galhos, imóveis nas folhas de esmeralda, grudados aos troncos, 

rodeando os frutos e os brotos, roendo, chupando, triturando, lambendo, 

furando, bebendo alimento. Animais maiores sabem destes hábitos e vão 
procurar os hóspedes mantidos pelas árvores, trepadeiras e arbustos para 

torná-los em refeições consumidas no sigilo, na cumplicidade da treva, vezes 

na simultaneidade dos ataques em que o agressor passa a agredido, preando e 

preado, na mesma fila da vítima que assaltou. Essa cadeia palpita, pulula, 
escorrega, fugindo, matando, absorvendo, parando para lutar e morrer, num 

ciclo de perseguição implacável, de ódio espontâneo, de intensidade 

dramática. Os tipos fortes digerem o quinhão conquistado até que um colega 
do mesmo apareça exigindo participação nos lucros (CASCUDO, 2006, p. 

25). 

 
 

Percebemos, por meio do texto acima, que o narrador segue desenvolvendo sua 

“pesquisa”, que estabelece relação com a alteridade animal na ordem do devir. Relacionemos o 

pensamento mencionado na citação de Cascudo com uma afirmativa de Evando Nascimento 

(2012, p. 30) com relação a esse aspecto da relação homem-animal: 

 

O pensamento da relação homem-animal é o pensamento do limite, das zonas 

fronteiriças e da impossibilidade de separar completa e simetricamente os dois 

blocos. É certo animal no homem e certo homem no animal que é visado, sem 
identidades definitivamente constituídas. Questão, mais uma vez, de devir e 

de tornar-se, em lugar de identidade. E nisso a desvalorização de certos traços 

do animal se vê abalada, junto com a insígnia da ‘besta’ ou da ‘fera’. Com 
efeito, animalidade e humanidade, em vez de identidades monolíticas, 

parecem constituir elementos diferenciados (em si mesmos e mutuamente) 

num vasto conjunto que estou chamando de ‘não humano’. Todavia, por isso 
mesmo o não humano não é o oposto negativo do humano, nem inversamente 

sua face melhor. Seria simplesmente, eis a hipótese, 
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aquilo que deu origem à emergência histórica de animais e homens, em sua 

vasta pluralidade. 

 
 

Observamos, pois, que a partir da perspectiva mencionada por Nascimento, podemos 

considerar que o discurso cascudiano foge do arquival e se coloca como um animal-escrita 

(DELEUZE; GUATTARI, 1997), numa relação amorosa com o saber animal, redimensionado 

o simbólico e estabelecendo uma relação de alteridade entre o animal e a escrita, num devir- 

animal que rompe com o racional e passa por meio de uma escrita do sensível. Essa prática 

cascudiana articula-se de modo a não estabelecer um ponto fixo, sugerindo uma nova ordem 

que não a logocêntrica e, assim, articula uma reordenação na existência dos seus personagens- 

animais em forma de devir: devir-animal, devir-escrita, devir-leitor. Uma escrita que nos liberta 

de um pensar o animal através das experiências de laboratórios, mas solto, no quintal e nos 

arredores. Os quintais são sinônimo de liberdade, autenticidade e laboratórios de dissimulação: 

“Naturalmente os xexéus da mangueira, em liberdade, distam de hábitos e maneiras daqueles 

que estão no cativeiro imerecido. Precisam fazer o ninho e lutar pela alimentação, conquistar a 

fêmea, cantar os sinais comunicantes para outros ninhos (CASCUDO, 2006, p. 136). 

Como pesquisador dos comportamentos animais, para Cascudo, estes não são cobaias 

de laboratórios, mas integrantes de uma comunidade do sensível. Ele lida com uma 

cientificidade às avessas: uma instância do saber-animal que deságua na escritura-animal, 

direcionando seus leitores a também serem observadores e/ou pesquisadores. 

Procuramos pensar como a literatura cascudiana procede à abertura para o inumano, 

atuando na desobstrução de devires, como esse lugar privilegiado de produção do imaginário e 

de urdidura de mundos possíveis (LOTH, 2014, p. 26) que abrem portas para outras 

perspectivas da vida desses animais onde os devires se precipitam. Com base nessas 

afirmativas, citamos Deleuze e Guattari (1997, p. 18) quando pontuam: “Para controlar a 

intensidade e a abertura dos devires, a instituição do humanismo cria uma ‘política de devires- 

animais’ que busca correspondências simbólicas, domesticadas e familiarizadas dos homens 

com outros seres”. O devir-animal não se contenta com a semelhança, pois “[...] o indivíduo 

humano, nesse estado mutacional, liga-se rizomaticamente ao outro não-humano” (MOREIRA, 

2011, p. 83), compactuando com o que Deleuze e Guattari (1997, p. 19) explicitam: “Devir é 

um rizoma, não é uma árvore classificatória nem genealógica”. 

Pensemos, pois, na barata clariciana que leva a personagem G.H. aos confins do 

humano: “G.H. não se trans-forma, não se trans-figura em barata, mas dela (e com ela) se 
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contamina” (MOREIRA, 2011, p. 85) e vive o devir-barata. Cascudo também se contamina das 

experiências animais e vive o devir-aranha, o devir-rato, o devir-escorpião, o devir- morcego, 

entre tantos outros, ensinando-nos que o pertencimento ao que chamamos de humanidade não 

é suficiente, que precisamos, também, exercitar o animal que há em nós, a nossa animalidade. 

Essa perspectiva nos convida a olhar os animais de uma maneira que não lhes atribuamos os 

significados culturalmente adquiridos, mas os observemos na sua forma natural de ser, de agir. 

Indiscutivelmente, a experiência do narrador cascudiano coloca traços importantes 

relacionados ao encontro com o outro, o outro-animal, em trocas tão íntimas entre ele e os 

animais que desnorteiam a todos (ele e nós) e a determinadas visões que já tínhamos acerca de 

alguns animais. Por exemplo, quando se refere ao morcego: 

 
Quiró desnorteia nossa visão normal. É quadrúpede e ave sem que o seja total 

ou essencialmente. [...] Dizem que Quiró nasceu dos ratos velhos. [...] Não 

devo julgar (Nolite judicare, Mateus, VIII, 1) se o morcego foi rato nalguma 
fase de sua existência. Ingleses, alemães e franceses creem afirmativamente 

porque Quiró na língua deles é flittermouse, rearmou-se, sledermaus, 

flaedermuss, chave-souris, onde o elemento “rato”, mouse, maus, muss, 
souris, está visível. Quiró não dá importância a essas lucubrações biológicas 

de alta genética evolucionista. Nem mesmo prestou devida atenção a Cuvier 

que, em 1797, lhe batizou a família como quirópteros, de “mão” e “asa”, 
porque as membranas cutâneas se estendem entre os dedos fantasticamente 

alongados, envolvendo-o até os pés. Polegares e dedos inferiores ficam livres, 

mostrando unhas agudas e preensoras. Usa e não usa do apêndice caudal 

(CASCUDO, 2006, p. 29). 

 
 

No entanto, em vez de sairmos em fuga, tal descrição prende-nos ainda mais à leitura e 

surge como um irresistível convite para seguirmos adiante com a aventura do romance. 

Cascudo-homem escreve o animal e se escreve nele, e a imagem que poderia ser de repulsa 

torna-se de fascínio. O narrador está impregnado do animal e nos leva junto com ele nesse barco 

à deriva, onde o devir-animal ultrapassa os sentidos referenciais e flui em direção ao excêntrico: 

“Deus estava de bom humor quando fez o canguru, mas ria pensando no morcego” 

(CASCUDO, 2006, p. 30). 

O narrador não se transforma nem se transfigura em animais, mas se contamina deles. 

Deleuze e Guattari evidenciam que o devir-animal se relaciona com a matilha e com o contágio. 

“[...] por toda parte onde há multiplicidade, você encontrará também um indivíduo excepcional, 

e é com ele que terá que fazer a aliança para devir-animal. Não um lobo sozinho 
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talvez, mas há o chefe do bando, o senhor da matilha [...]” (DELEUZE; GUATTARI, 1997, p. 

25). 

Como o narrador do fora, ao mesmo tempo que situa seus personagens animais num canto 

de muro e arredores, ele os desterritorializa, desorganizando um conteúdo já conhecido e 

cientificamente “comprovado” sobre suas existências e, por meio de uma cartografia dos 

afectos, traça novos trajetos e possibilidades de comportamentos, fugindo dos modelos 

preestabelecidos e traçando devires, mapas de intensidades e densidades, colocando o canto de 

muro como espaço de agenciamentos, e não de representações e interpretações deste. 

Desde tempos remotos que o homem escreve o animal e se escreve nele, por meio do 

fascínio, do medo ou da violência; seja qual for o sentimento, esse jogo contraditório se dá entre 

dominação e encantamento. No entanto, não temos como determinar quando o “outro” animal 

do homem nasceu. É mais legítimo pensar que desde os primeiros desenhos cravados nas 

cavernas a escritura testemunha, por parte do homem, um método de abate e um processo de 

encantamento com relação ao animal. Segue o narrador (des)construindo informações que 

“denegrinem” a imagem dos seus personagens-animais, em sintonia com eles, em devir- 

animal: “Dentro de um galpão de laboratório, presos seja em um ambiente cientificamente 

imitado e perfeito ao original, todos os animais modificam a mentalidade (CASCUDO, 2006, 

p. 85). 

Relações de alteridade na vida ou na arte não se esgotam na atuação de um indivíduo que 

repete a identidade do outro. Seres afetados pelo devir partem, desde sempre, de uma diferença 

e de um deslocamento de si mesmos para criar uma existência imprevisível. O narrador 

cascudiano encontra nos acontecimentos do canto de muro razões suficientes para ser arrastado 

pelo seu devir-animal. Em um momento da narrativa, ele, o narrador, coloca-se como se tivesse 

passado por uma experiência de criar animais presos, como desejasse nos demonstrar que por 

esse motivo tem propriedade em defender que os animais vivam soltos, gozando de suas 

liberdades: 

 

Fui criador de aves em gaiola e minha opinião atrevida é que só devem ser 

estudadas em liberdade. Liberdade do campo e não liberdade condicionada 
em um cenário construído, imutável, sem a intervenção da voz misteriosa da 

terra e dos ventos livres, vindos do mar e da montanha, trazendo eflúvios e 

recados que as aves entendem e cumprem. Na gaiola, espaçada, arejada, 
higiênica, amorosamente tratada, os canários vão mudando de vida pela 

simples presença humana. Acresce ainda que não mais procuram alimentos, 

não constroem ninho, não lutam e acima de tudo têm a fêmea ao lado, 
constantemente, todas as horas, sem as preocupações de mantê-la fiel e ajudá-

la a viver. Só o fato de não mais lutar pelo alimento é um elemento 
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profundamente modificador para qualquer animal habituado a procurá-lo e 

pelejar por sua conquista (CASCUDO, 2006, p. 85-86). 

 
 

Assistindo ao devir dos pássaros, percebemos que, em muitas cenas da narrativa, eles 

formam (homem e animal) uma presença tão única que não sabemos mais quem está em estado 

de espreita, se o homem ou o animal. Estão, ambos, em estado de simultaneidade. É uma 

“dupla” que grita sem determinar como e quando, o afecto arranca o eu da pele humana para 

experimentar as vivências dos animais. 

A postura do narrador com relação à alteração que os animais sofrem nos seus 

comportamentos é retomada em vários momentos do romance. As narrativas sobre os animais 

costumam sugerir como os bichos podem desautomatizar a mente e o corpo do homem. 

Sugerem também ser a percepção construída ou mediada pela subjetividade animal que nos 

constitui. Essa construção é proposta na noção de multiplicidade da qual tratam Deleuze e 

Guattari, noção que nos aproxima dos animais. De acordo com esses autores: 

 
Dizemos que todo animal é antes um bando, uma matilha. Que ele tem seus 

modos de matilha, mais do que características, mesmo que caiba fazer 

distinções no interior destes modos. É esse o ponto em que o homem tem a 
ver com o animal. Não devimos animal sem o fascínio pela matilha, pela 

multiplicidade (DELEUZE; GUATTARI, 1997, p. 21). 

 
 

Os seres e as espécies, em suas multiplicidades, que lemos nas páginas de Canto de 

Muro propiciam uma travessia pela fauna que surgem como motivadores para o narrador e a 

forma como ele lida com eles influenciam em nossas posturas, em nossas formas de vê-los e 

senti-los. 

Numa postura semelhante ao “animal autobiográfico” de Derrida, Cascudo segue 

escrevendo, enquanto animal que é, numa perspectiva inumana, com um pensamento engajado 

como animal vivente, escrevente. Como produtor de afectos, o narrador continua interagindo 

com seus animais, confundindo-se com eles, contaminado com a subjetividade do próprio meio. 

Como Scherazade, o narrador cascudiano vai elegendo seus animais por capítulo e 

encerrando cada capítulo com reticências. Ao escrever a respeito da vida dos animais 

adentrando por espaços vários, em devir-animal, é como se estivesse narrando com a mesma 

velocidade do animal. À medida que vai se dando conta das posturas dos animais, incorporando-

as na sua escritura, produz um deslocamento de si mesmo e, ao escrever em devir-animal, cria 

existências imprevisíveis (LOTH, 2014, p. 29). 
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O hábito humano costuma domesticar o animal do devir em uma identidade previsível, 

reconstituindo dicotomias, modelos e cópias. No entanto, o devir, enquanto força de 

transformação e desestabilização, coloca-se como multiplicidade, e os personagens-animais 

passam a valer como transformação uns dos outros (DELEUZE, 2013, p. 177). Segundo Loth 

(2014, p. 29-30): 

 
Toda a transcendência do ser acontece no plano de imanência, a partir do outro 

que desde sempre atravessa o eu. Como o outro mais radical, o inumano traduz 
fundamentalmente a experiência de romper com o ser que habita uma tradição, 

uma cultura. [...] Enquanto experiência de alteridade por excelência, a 

literatura fortalece o humano como multiplicidade e devir. Pelo experimentar 

de uma ruptura ou de um esgarçamento do ser, pela potencialização da 
alteridade com o inumano, a literatura possibilita ao homem conquistar novos 

registros de sensibilidade, de tornar-se mais plural [...] “o sujeito como 

multiplicidade”. Nesse sentido, o outro inumano é para o ser humano, a 
heterotopia do pleno devir-se. 

 
 

Se a ciência sustentou através dos tempos a supremacia do homem pautada por um 

paradigma antropocêntrico, a escritura, enquanto devir, coloca-se como diferença ao produzir 

relações que potencializam o recuo do eu. Na narrativa de Canto de Muro, esse procedimento 

é muito evidente. O narrador não está preocupado com o eu, com a origem, mas como um 

sujeito em desapossamento de si, que se precipita para o fim da demarcação da posse da própria 

escritura, pois, ao engendrá-la, lança-se no puro devir do mundo animal. Com base no raciocínio 

de Loth (2014, p. 30): 

Como inumano, o animal se inscreve na tradição, na medida em que 

comparece a uma relação de continuidade e afetividade com o homem. Mas 

tendo sido constituído como outro absoluto, dentro do processo trans- 
histórico de hominização que forja a oposição necessária para que a invenção 

do homem se destaque, o animal é pura irrupção do devir, da diferença e da 

disrupção. Continuidade e ruptura se conjugam e se tensionam 

permanentemente nas ontologias que se baseiam nas relações entre homens e 
animais. A força do afecto, capaz de destruir essa separação, está sempre apta 

a despertar com o fascínio pela matilha, segundo Deleuze e Guattari. 

 
 

O que Deleuze e Guattari enfatizam com relação ao aspecto acima mencionado por Loth 

é que, se o animal e o homem compartilham afetos, a diferença de natureza entre ambos não 

apaga as semelhanças e microfissuras que, em vez de determinar binarismos estanques, 

produzem linhas micromolares e segmentaridades não duras. Em vez da reificação do animal, 

como faz a máquina antropocêntrica, em estado de devir acontecem modos de contágios e 
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trânsitos, em que os corpos, atraídos e afetados por suas proximidades-distâncias, projetam 

possibilidades políticas e poéticas de existências híbridas na escritura” (LOTH, 2014, p. 26). 

Nessa perspectiva, narrador e leitores vão sendo, pouco a pouco, contaminados por um 

devir-animal pelas vias do afeto e assim a escritura literária não prolifera na direção da sua 

origem ou do seu criador. Ela atua como uma suspensão da centralidade do “eu” e se 

potencializa como força desenraizadora e desterritorializante do sujeito, colocando-se como 

instauradora dos devires. Literatura é devir na medida em que “[...] se instala descobrindo sob 

as aparentes pessoas a potência de um impessoal, que de modo algum é generalidade, mas uma 

singularidade no mais alto grau: um homem, uma mulher, um animal [...]” (DELEUZE; 

GUATTARI, 1997, p. 13). 

A literatura de Canto de Muro, atuando como devir, abre-se para o inumano. Por ser um 

lugar privilegiado “[...] de produção do imaginário e de urdidura de mundos possíveis, desejos, 

perspectivas, frustrações abre as portas para outro tempo que os devires se precipitam” (LOTH, 

2014, p. 26), em que homem e animal não estão na ordem das identidades e o narrador não está 

a se preocupar com o falso ou o verdadeiro, mas se lança e lança-nos para fora da representação. 

No âmbito dos devires, não reinam hierarquias, e nesse percurso desviante da narrativa 

cascudiana não há espaço para a centralidade do homem Cascudo, mas para um narrador que 

segue desestabilizando os limites entre os diferentes reinos, fora do vício do pensamento 

antropocêntrico, que colocou o homem como uma espécie superior. Ao observar o canto do 

grilo, o narrador não se comporta de forma passiva, mas em devir-grilo: “Uma fácil imagem 

comparativa sobre a fina acuidade auditiva do grilo é o ouvir como um grilo” (CASCUDO, 

2006, p. 124). O “ouvir como um grilo” é estar imenso na sua animalidade, no seu devir- animal, 

sem hierarquia nenhuma entre bicho-homem e bicho-animal. 

Durante toda a narrativa, vamos percebendo que os animais não estão nesse espaço 

narrativo em função dos humanos, no sentido de sugerir virtudes convenientes, como acontece 

nas fábulas que conhecemos desde crianças. Ao contrário, os humanos, muitas vezes, é que 

estão em situações de inferioridade em relação aos animais, os quais, mesmo não tendo o dom 

da palavra e da escrita, conseguem, por meio de suas sensibilidades, em alguns momentos, ser 

mais coerentes do que o próprio bicho-homem. São muitos os depoimentos do narrador repletos 

de afeto por seus personagens-animais, instingando-nos a reflexões que nos levam a perceber a 

insuficiência da linguagem humana para compreender o complexo e extraordinário mundo do 

animal não humano. 
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PARA DESFECHAR 

A escrita, diz-se (ao modo-derrida): o texto, não assino eu. 

Assina-o uma Pequena Flor. Um olhar, uma coruja que o 

assina (LOTH, 2014, p. 415). 

 

Câmara Cascudo, na situação de expectador de sua própria vida, quando se encontrava 

doente e não podia viajar para acompanhar o filho em um tratamento médico em outra cidade, 

fez desse ato de espera um ato de criação. Nesse momento de sua existência, optou pela 

elaboração de um romance que daria sentido à sua própria vida e à vida de alguns animais que 

sempre estiveram à margem da sociedade, como ele também se encontrava no momento da 



161 
 

 

 

 

escritura do seu texto. Essa questão confirma-nos o que aprendemos com Nancy Huston: “[...] 

nós não suportamos o vazio. Somos incapazes de constatar sem imediatamente buscar 

“entender”. E compreendemos essencialmente por intermédio das narrativas, ou seja, das 

ficções” (HUSTON, 2010, p. 18). Ou seja, Cascudo não suportou o vazio e criou sua narrativa. 

Naquele momento de angústia e sentindo-se impotente diante dos acontecimentos de sua vida, 

a narrativa surgiu como uma “técnica de sobrevivência”, usando a expressão de Huston. 

Concordando com o raciocínio dessa autora, compactuamos com a ideia de que tudo é trazido 

para nós de forma metamorfoseada e metaforizada por meio de nossas narrativas. 

A narratividade tomou conta de nossa espécie como uma forma de sobrevivência. 

Narramos para nos mantermos vivos. Para a autora: “[...] nós fantasiamos, extrapolamos, 

tricotamos histórias para sobreviver – e acreditamos cegamente nelas” (HUSTON, 2010, p. 20), 

visto que “falar não quer dizer apenas nomear, dar conta do real; é também moldá-lo, interpretá-

lo e inventá-lo” (HUSTON, 2010, p. 20). Nessa perspectiva, “a nossa memória também é uma 

ficção. Isso não significa que ela seja falsa, mas que, mesmo não sendo solicitada, ela passa o 

tempo todo ordenando, associando, articulando, selecionando, excluindo, esquecendo, ou seja, 

construindo, fabulando” (HUSTON, 2010, p. 24). 

Na prosa poética de Canto de Muro, tempo e espaço são atravessados pelo olhar de um 

narrador-poeta que capta as experiências de vida dos animais, as quais parecem cenas filmadas, 

em que passarinhos e vaga-lumes atravessam em voos contínuos os ares da narrativa. Sapos, 

formigas, ratos e os demais personagens-animais povoam o canto do muro, fazendo do romance 

um espaço de movimento e transformação, de vida e de texto, como algo que vem e que aquece: 

ad-vinda, um outro batismo da linguagem que traz uma experiência e não uma reminiscência. 

Tudo isso revelado por um alto grau de intimidade estabelecida pelo narrador com os animais 

não humanos. 

Não é uma memória linear do passado que Cascudo nos apresentou, mas imagens que 

foram surgindo como vertigem, revelando a intensidade do que ele e seus personagens viveram. 

Nessas vivências, o canto do muro também é um lugar do desejo, mesmo que a paisagem esteja 

estratificada e passe a existir mediante um outro olhar: de um homem que, imerso em sua 

solidão, repagina as pesquisas realizadas em tempos remotos sobre os animais que habitavam 

seu cotidiano de vida e de pesquisa. Há um deslocamento de imagens através da linguagem. A 

arquitetura do canto do muro é marcada pela relação com o não poder, desterritorializada, 

caracterizando-se, assim, como um lugar no qual o poeta (re)constrói a 
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natureza animal, gerando uma poiésis, um devir minoritário, em que o menor é o diferente e o 

poeta também é um filósofo do fundo do quintal. 

A problematização em relação à construção dessa escuta poética em Canto de Muro 

está, também, relacionada ao fato de o narrador nos convidar a repensarmos e a reconfigurarmos 

nosso pensamento, que estava centrado numa forma de ver e sentir o mundo desses bichos 

direcionado apenas ao que a linguagem científico-naturalista da época dispunha para os leitores. 

Ao desvincular a linguagem literária do aspecto científico, mesmo dialogando com ele, o 

narrador apresentou uma nova forma de ver e pensar esses animais, a qual foge à visão 

antropocêntrica. 

Cremos que a leitura de Canto de Muro é uma experiência do fora, como mencionamos 

no nosso estudo, a qual atinge a nós, leitores, quando nos sentimos atravessados por 

informações sobre o mundo animal que vieram a contribuir para a transformação da nossa visão 

de mundo acerca da vida desses animais. Enquanto esses eram considerados ínfimos pela 

sociedade, na narrativa, Cascudo abre portas para outros aspectos da sua experiência de vida 

desses bichos, com um olhar sempre esgueirado, trazendo para seu romance o que estava 

esquecido, desprezado. Ele promove, ainda, o caminho da errância, guiando-se por diferentes 

momentos de sua viagem e atraído pelo canto do muro, numa brilhante e astuciosa “viagem” 

por um cotidiano que suscitou ramificações e proliferações de desejo de outro lugar (o canto do 

muro), o qual se tornou, para ele, um verdadeiro mapa de intensidades afetivas através do 

caminho rizomático traçado pelos seus personagens, em que sua escritura se realiza pelas linhas 

de fuga. 

Pensamos que, no território-texto movediço de Canto de Muro, Cascudo realizou, o 

tempo todo, deslocamentos, anunciando o lado de fora de uma experiência com os animais que 

não quer ser “pastoral” nem “domesticadora”. A obra se oferece como uma escritura poética 

que dá o “pulo do gato”, situando-se entre as singularidades selvagens da diferença, traçando, 

com isso, a trajetória de uma recherche e dando-lhe, ainda, um cunho de quase experiência, 

visto que nela pode se dar o encontro com “achados” desenraizados, uma espécie 

de vertigem e igualmente a impressão de “impoder”. 

O narrador, em seus devires-animais, está com seus seres poéticos para produzir a obra, 

que é sua e deles, mais deles do que sua, visto que se realizou o desistencialismo do homem, 

do escritor e de um “ethos” discursivo antropocêntrico, logocêntrico. Ele é parte da matilha, 

produtor de rizomas, com suas múltiplas entradas, instaurado-se no devir-animal do homem. 
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Seus “animais escritos” no canto do muro foram enxergados por um desvio do olhar 

cascudiano para um espaço até então anônimo, a partir do qual ele foi elaborando percepções 

outras que caminharam na contramão das cristalizações dos conceitos já postos e, com um olhar 

irônico, criou um mundo paradoxal de afirmação de vida e morte dos seus personagens- 

animais. Diríamos, então, que ele sugeriu uma nova ética, uma nova maneira de nos 

relacionarmos com esses animais, que são exilados, em grande parte, até hoje, do convívio 

social. 

Como podemos perceber, a narrativa cascudiana apresentou-nos um estranhamentro 

semântico que se repete em todo seu percurso de elaboração. O seu texto vai se configurando 

como um projeto artístico de linguagem que nos obriga a abandonarmos a lógica dos sentidos 

e as antigas formas de vermos e sentirmos esses animais, a qual vai sendo suplantada por uma 

alteridade máxima, que se dá por uma lógica da destruição afirmativa, da qual somente uma 

leitura “desarmada” pode dar conta (RODRIGUES, 2012). 

A partir da leitura desse romance ensaístico, que se colocou à margem do discurso 

arquival, fomos construindo novos sentidos sobre esses animais, na maioria, considerados 

peçonhentos. A voz do narrador nos colocou frente ao espaço de atuação acadêmica do discurso 

científico e frente à responsabilidade de refletirmos sobre os aspectos mencionados pelo autor 

com relação à vida desses animais. Portanto, tornou-se, para nós, imprescindível uma prática 

de leitura crítico-reflexiva que configurasse uma abordagem de promoção de transformação no 

olhar de quem for ler o texto cascudiano a partir da nossa leitura. Para Rodrigues (2012, p. 20-

21): 

A criação de outro mundo pela linguagem implica em reconhecer de alguma 

maneira, os desvios e desvãos que constam num mundo primeiro e também 
implica em negar ou destruir algumas de suas categorias, passando pelos 

binarismos e hierarquias que imperam na fala cotidiana e nos discursos 

institucionalizados. Desse revirar, novas percepções surgem. 

 
 

Compreendemos que Cascudo, ao apresentar esses “desvios e desvãos” que Rodrigues 

menciona, trouxe para sua escritura um “revirar” da linguagem, proporcionando-nos que, a 

partir da leitura de Canto de Muro, “novas percepções” surgissem com relação à nossa forma 

de ver e sentir esses animais. Sua narrativa está repleta de palavras potencializadoras do 

inusitado. Eis que, pelas linhas do fora, o autor cumpriu seu papel de literato, como nos afirma 

Tatiana Levy (2011, p. 100): “[...] o processo de criação, seja filosófico, seja artístico, 
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quando engendrado com a experiência daquilo que se chama o fora, promove o surgimento de 

uma nova ética, de uma nova maneira de se relacionar com o real”. 

O caminho que foi trilhado por Cascudo na postura do literato-pesquisador revela-nos 

um professor, por isso, a alcunha que seus conterrâneos lhe impunham: o Mestre Cascudo. Para 

nós, ficou bem definida essa ruptura de gêneros, na qual nos deparamos, ao mesmo tempo, com 

o fabulador, com o romancista e com o ensaísta, fazendo do espaço de escritura do autor um 

lugar de construção de conhecimentos e não apenas de reprodução de saberes já constituídos. 

Ele, sabiamente, conduziu-nos por esse espaço errante, móvel e nômade que é o espaço literário. 

O espaço do fora. Canto de Muro é, foi e continua sendo um desafio para  nós, leitores. 

O narrador cascudiano constrói um nítido contraste em relação ao discurso 

anteriormente utilizado pelos naturalistas e pelos cientistas, assim, com um olhar diferenciado, 

continuamos, narrador e leitores, desvendando os mistérios que envolvem a existência desses 

animais. Seguimos, autor e leitores, com a narrativa de Canto de Muro ad 

infinitum, em estado constante de descobertas, a cada (re)leitura realizada. 

Assim, a apropriação desse discurso que se contrapõe à esfera lógica do raciocínio 

(logos) e que está relacionado ao sensorial, colocando-se como potência sensitiva (pathos), 

redimensiona a realidade sob o olhar de um pensador que nos leva a (re)pensar os 

conhecimentos que já tínhamos em relação a determinados comportamentos desses animais. 

Passamos a sentir/pensar a existência desses bichos por um outro prisma a partir da leitura desse 

inusitado romance. 

Com Canto de Muro, vamos apreendendo traços diferentes sobre a existência desses 

animais, os quais o autor aponta de forma discordante com o discurso científico, e, ao mesmo 

tempo, vamos nos articulando com a força diferencial que o seu texto apresenta. Porém, isso 

não ocorre de forma conclusiva, mas vai assumindo um outro sentido, que se abre para a 

alteridade em relação às vidas dos seus personagens, os quais saem do campo meramente 

referencial e são conduzidos pelo narrador para o campo do poético. 

Ao contrário da máquina antropocêntrica, a literatura, quando opera como máquina de 

guerra, trabalha para dissolver toda origem, todo pressuposto e toda exceção. Ela faz recuar em 

direção a uma origem que não é um marco cronológico, mas um “ente” da história, em que se 

projeta a suspensão dos limites classificatórios e de suas contradições. Se a literatura e as artes 

estão “vocacionadas” a expor as fraturas estabelecidas, a destruir o regime de identidades e, 

principalmente, a colocar à prova toda sorte de contradição, pode a máquina literária inumana 

emperrar a máquina antropocêntrica? Se a tarefa da escritura é fazer o ser 
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recuar ao ponto de a linguagem ouvir apenas o balbuciar de uma voz humano-animal, a ponto 

de involuir para uma gagueira, como quer Deleuze, ela pode, caminhando para trás até chegar 

a um período mesozoico ou proterozoico, levar o “eu” a ter a sanha da vida do mundo? Dizemos 

que, segundo o pensamento de Loth (2014, p. 36), ao se referir à literatura produzida por Clarice 

e que pensamos que se aplica a Cascudo, “[...] ela pode levá-lo, num trânsito imóvel, num 

deslocamento imperceptível, a despir-se das estratificações subjetivas para se conceber como 

matéria vivente”. 

Ao concluir o romance, o narrador considera sua criação como algo vivificador que 

passará. Nesse momento, é atacado por um percevejo, que surge como metáfora da realidade, 

retirando o autor do seu “laboratório humilde” de criação, do seu “pequenino mundo”, da sua 

“servidão jubilosa”, do seu “querido canto de muro”: 

 
Quem está passando pelo meu pescoço é este percevejo miserável, de 

irradiante e nauseante odor insuportável! Transforma formalmente a 

tranquilidade da samambaia em câmara de asfixia. Horrendo percevejo! Não 

o posso ver e nem vingar-me de sua intrusa e dispensável presença que me 
expulsa do meu sossego, de minha servidão jubilosa, da curiosidade criadora, 

do esforço tranquilo. Deve estar passando pelas minhas costas, ombros, gola 

do blusão. Enxota-me do meu pequenino mundo, do meu laboratório humilde, 
do meu querido canto de muro [...] (CASCUDO, 1959, p. 262). 

 
 

No último capítulo (que consta só na primeira edição), o narrador está escondido atrás 

de uma samambaia, revelando o método do seu processo criativo de observação in loco, que 

consiste em olhar para seus animais. Ele afirma, então, ser o único a observar aquele mundo 

animal: “Aqui ninguém toma conhecimento do fenômeno notado apenas por mim, escondido 

debaixo das folhas rasteiras da samambaia” (CASCUDO, 1959, p. 238), a partir do que se vê 

findando seu processo criativo. Sente-se desolado, saudoso, despedindo-se do ato criador, 

voltando para a realidade, na qual se encontrará “murado pelos horizontes” (CASCUDO, 2006, 

p. 262), afirmando-nos que, quando retornar para casa, o jornal e o rádio o dispersarão no 

mundo e ele não verá os problemas da Terra serem resolvidos pelo homem. Enfim, conclui 

afirmando que “todas as virtudes sustentadoras do homem estão desaparecendo, confiança, fé, 

esperança, as deusas da amizade, as alegrias sem interesse, a paixão artística, o sonho boêmio, 

as vidas vão perdendo sua força de contágio no sentido do belo e do Divino” (CASCUDO, 

1959, p. 239). 

Finalizamos nosso estudo cientes de que Cascudo realiza uma escritura que nos leva ao 

encontro com a vida primitiva desses animais, ultrapassando as barreiras das informações 
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referenciais que dominavam nosso intelecto e aproximando autor e leitor de suas animalidades 

de forma a-cultural, na qual relações se constroem entre humanidade e animalidade. Por isso, 

sua escritura se constitui como devir-animal, através da qual o narrador realiza profícuas 

relações de alteridade com os animais não humanos por meio de suas singularidades. Com o 

rato Gô, a barata blata, o escorpião Titius, o sapo Fu, o morcego Quiró, a lagartixa Vênia, a 

coruja Sofia, entre tantos outros personagens, vamos, pouco a pouco, ficando íntimos e 

exercitando nossa animalidade enquanto leitores. 

Dessa forma, a leitura desse romance provocou-nos questionamentos e levou-nos a 

refletir sobre a vida desses animais e sobre nossas atitudes frente a eles. O universo cascudiano 

do Canto de Muro colocou-nos, ao mesmo tempo, em contato com o discurso científico e o seu 

inverso, e, nas dobras do texto, fomos nos aproximando de um outro mundo: revirado e 

defletido. 

Pensamos que nossa proposta inicial foi cumprida: exercitamos o diálogo com vários 

textos com o intuito de desconstruir uma autoria única: o texto aqui elaborado se constituiu por 

meio de vários pensares, várias vozes, y quien lo firma este finale, en devenir animal eres que 

ser una pequeña flor, una mirada, una búho. 
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