


A presença constante nos sessenta anos de existência das universidades, 
a versão física do livro consagra uma tradição que ultrapassa meio 
século no caso da Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN. 
Inicialmente, esses livros, compondo acervos trazidos pelas faculdades 
que constituíram a recém-criada Universidade do Rio Grande do Norte, 
tornaram-se a semente da Biblioteca Central Zila Mamede – BCZM e das 
publicações surgidas desde os primeiros passos da Imprensa Universi-
tária, depois Editora Universitária.

Hoje, contando com as grandes vantagens oferecidas pela tecnologia, 
outra fronteira editorial se apresenta com uma significativa produção 
de e-books lançados pela Editora da Universidade Federal do Rio Grande 
do Norte – EDUFRN e acessíveis por meio do Repositório Institucional da 
UFRN. Dessa forma, ampliou-se sistematicamente o uso do livro em 
nossa universidade. Em reforço dessa ampliação, tornou-se importante 
a atuação da Secretaria de Educação a Distância – SEDIS. Uma e outra 
modalidade editorial apresentam-se em rica produção no contexto das 
comemorações dos sessenta anos, representada por um conjunto de 
obras impressas que atinge o número de 18 livros, além do expressivo 
catálogo de e-books lançado pela EDUFRN, com ênfase para a publicação 
acadêmico-científica com acessibilidade.



Este livro reúne capítulos de autoria de pesquisadores de seis 
instituições distintas (UFRN, UERN, IFRN, USP, UFRRJ, UFMT) 
com estudos relacionados, em parte, ao projeto de pesquisa 
Arquivos de correspondências: carta e vida literária de escri-
tores do Rio Grande do Norte (contemplado no Edital Universal 
– MCT/CNPq – nº 14/2010).

Mereceu especial atenção, na maior parte dos capítulos deste 
livro, o conjunto da correspondência de Luís da Câmara Cascu-
do, por se tratar ele do principal intelectual do estado no século 
XX, tendo liderado a vida literáriae cultural examinada nos 
projetos coordenados pelo organizador da publicação, cuja 
equipe de execução já vinha desenvolvendo pesquisas sobre a 
questão da literatura local e sua relação com o sistema literário 
brasileiro, especialmente no contexto do que a crítica considera 
como “pós-romantismo” e “modernismo”, além das repre-
sentações do chamado período pós-moderno. 

Os autores dos capítulos analisam as escritas de missivistas 
como Joaquim Inojosa, Mário de Andrade, Gilberto Freyre, José 
Américo de Almeida e Oswaldo Lamartine, em momentos diver-
sos do século XX. Por meio do gênero carta, a vida literária é 
revelada no processo de consolidação do sistema literário 
nacional, no âmbito de um movimento, amplo, de moder-
nização da sociedade.



Ahi vai o registo de tua “Arte Moderna”. Ainda estou em 
tempo de felicitar-te pelo escândalo (De Câmara Cascudo para 
Joaquim Inojosa, 22 ago. 1924).

Ora o que eu quero de você é isto: você tem recolhido lendas e 
tradições aí do Nordeste. Meu livro já está escrito porém 
tenho ainda um ano para maturar e modificá-lo à vontade. Eu 
queria uma lenda, você não pode me ceder uma das que você 
recolheu? Quero uma bem lírica, sentimental se for possível 
(De Mário de Andrade para Câmara Cascudo, 1º mar. 1927).

Remeto um convite para o Primeiro Congresso Regionalista 
do Nordeste (De Câmara Cascudo para Mário de Andrade, 26 
ago. 1925).

Recebi sua carta e fiquei pensando. O apanhado do nosso 
encontro está muito bem lançado, mas me coloca numa 
posição que, definida por mim, me deixa de certo modo 
contrafeito. São coisas que poderão ser expressas por outras 
pessoas, sem reivindicação de minha parte. (De José Américo 
de Almeida para Joaquim Inojosa, 24 fev. 1966).

OSWALDINHO. Beijo no focinho e Deus te abençoe! Deixa de 
ser gritador, maracanã de roçado. [...] Não posso deixar de 
responder ao aboio do sobrinho querido, ecoando nos tabu-
leiros cariocas [...] (De Câmara Cascudo para Oswaldo Lamar-
tine, 10 maio 1975).

Vejo-me soluçante numa garçonnière. Dois quartos que 
aluguei na Praça da República, esquina da Rua Pedro Américo. 
Duas janelas engradadas para a praça, onde esplende Dona 
Flor Vermelha entre o verde das árvores e da grama (De 
Oswald de Andrade para Ribeiro Couto, 31 mar. 1927).



Humberto Hermenegildo de Araújo 
Organizador
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O PAPEL DO LIVRO EM SESSENTA  
ANOS DE UNIVERSIDADE FEDERAL  

DO RIO GRANDE DO NORTE  

Ângela Paiva Cruz - Reitora da UFRN
 

 
Embora pareça uma tautologia enfatizar-se a importância 
do livro tradicional, impresso em papel, no cotidiano de uma 
instituição universitária, nunca é demais chamar a atenção 
para sua importância em um tempo em que, por razões óbvias, 
verifica-se uma forte tendência a privilegiar o livro eletrônico.

Ninguém ousará negar a importância de contar com um 
suporte informacional que corresponda à velocidade presen-
te no dia a dia das sociedades nas quais o uso da tecnologia 
tornou-se imprescindível. Contudo, a existência do livro físico 
– em alguns casos assemelhando-se a descobertas preciosas em 
minas ainda não tocadas pela internet – é igualmente inegável 
e justifica o evento editorial dos sessenta anos.

Notável é o caso de obras diretamente relacionadas com 
o evento, como, por exemplo, o livro iconográfico 60 anos, 60 
olhares ou a reedição do memorável discurso do historiador Luís 
da Câmara Cascudo, que marcou a instalação da Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte, à época ainda estadual. Não 
menos importantes, as reedições da História do Rio Grande 
do Norte, de Rocha Pombo – para a qual projeta o Instituto 
Histórico e Geográfico do Rio Grande do Norte uma edição 
eletrônica – e o conjunto de livros que trata de seca e açudagem 
e estudos econômicos do estado, clássicos que não envelhecem, 
ambos, já tendo merecido edições da Coleção Mossoroense e da 
Fundação José Augusto, chegam à academia em novas edições.



O atual lançamento coloca-se à altura do ocorrido na 
década anterior – justamente quando se completaram os 
cinquenta anos da Universidade Federal do Rio Grande do 
Norte – oferecendo ao leitor da academia, e também à sociedade 
norte-rio-grandense, interessados na valorização da cultura 
potiguar, um acervo bibliográfico que ficará como marco nas 
comemorações do sexagenário da UFRN. 

 



SOBRE OS AUTORES

Caroline Nayara Nascimento dos Santos – Graduada em Letras 
pela UFRN/CERES e aluna bolsista, no ano de 2014, no projeto 
Correspondências: estudo das cartas de Câmara Cascudo com Mário 
de Andrade e Gilberto Freyre com Oliveira Lima (PROPESQ/UFRN). 
 
Cristiane Maria Praxedes de Souza Nóbrega – Doutora em 
Estudos da Linguagem (UFRN, 2016), área de concentração em 
Linguística Teórica e Discursiva (2016). Professora de Língua 
Portuguesa e Literatura Brasileira do Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte. Atua na 
área de Linguística, com ênfase em Linguística Textual, traba-
lhando principalmente com os seguintes temas: leitura e produção 
textual, gêneros textuais/discursivos, ensino de língua portuguesa 
e coesão referencial. Participa do GELMIT/IFRN (Grupo de Estudos 
linguísticos, memória, identidade e território) e do grupo ATD/
UFRN (Análise Textual dos Discursos: aspectos semânticos, cogni-
tivos e afetivos), atuando com temáticas relacionadas à educação, 
linguagem e identidade.

Giuseppe Roncalli Ponce Leon de Oliveira – Doutor em 
História Social pela FFLCH/USP (2016). Tem experiência 
nas áreas de História, Sociologia, Antropologia e Educação. 
Desenvolve pesquisas no campo dos estudos de gênero, 
cultura-popular-nordestina, correspondências, modernismo 
e regionalismo-tradicionalista-nordestino, com ênfase na 
obra de Luís da Câmara Cascudo, Mário de Andrade, Joaquim 
Inojosa, José Américo de Almeida e Gilberto Freyre. Atuou 
como professor do ensino superior em instituições, tais como: 



UVA/UNAVIDA; UNIP-Campina Grande e FACISA/FCM/CESED. 
Exerceu a função de tutor a distância junto ao curso de gradu-
ação em História/ Licenciatura na disciplina Teoria da História 
(SEDIS/UFRN). Atualmente é professor da FANEC/UNIP. 

Humberto Hermenegildo de Araújo (Organizador) – Doutor em 
Letras (UFPB, 1996), realizou estágio de pós-doutorado em Teoria 
Literária e Literatura Comparada (FFLCH/USP, 2010-2012), professor 
titular (aposentado) da Universidade Federal do Rio Grande do 
Norte (UFRN), com atuação no Programa de Pós-Graduação em 
Estudos da Linguagem – PPgEL. É autor de vários livros, dentre os 
quais se destacam: Asas de sófia: ensaios cascudianos (FIERN; SESI, 
1998), Modernismo: anos 20 no Rio Grande do Norte (EDUFRN, 1995) e 
O lirismo nos quintais pobres: a poesia de Jorge Fernandes (Fundação 
José Augusto, 1997). 

José Luiz Ferreira – Doutor em Estudos da Linguagem (área de 
concentração: Literatura Comparada – UFRN, 2008). Professor 
Adjunto da Universidade Federal do Rio Grande do Norte 
(UFRN). Tem experiência na área de Letras, com ênfase em 
História do Modernismo Brasileiro, atuando principalmente 
nos seguintes temas: movimento literário, tradição literária e 
cultural, modernismo, regionalismo e modernidade literária 
com estudos sobre produção literária de Luís da Câmara Cascudo 
nos anos de 1920 e 1930. É diretor do Núcleo Câmara Cascudo 
de Estudos Norte-Rio-Grandenses-NCCEN/UFRN. É um dos 
organizadores do livro Arquivos de correspondências: carta e vida 
literária de escritores do Rio Grande do Norte (EDUFRN, 2015).  

Luís Passeggi – Doutor em Linguística pela Université Paul Valéry 
– Montpellier III – França (1981). Estágios pós-doutorais: Psicologia 



Cognitiva (UFPE, 2006-2007); Linguística do Texto (PUC, 2013-2014); 
Semântica Cognitiva (UNISINOS, 2014-2015). Professor titular de 
Linguística da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, com 
atuação no Programa de Pós-Graduação em Estudos da Linguagem 
– PPgEL. Áreas de pesquisa: linguística de texto, análise textual 
e semântica conceitual. Associações científicas: Presidente da 
Associação Brasileira de Linguística – ABRALIN (2011-2013). Grupos 
de pesquisa: Coordenador do grupo de pesquisa Estudos Linguísticos 
do Texto e do Discurso (DGP/CNPq). 
 
Nonato Gurgel – Doutor em Ciência da Literatura (Literatura 
Comparada – UFRJ, 2003), Professor de Teoria da Literatura e 
de Literatura Universal da UFRRJ, e autor de miniSertão (2014) e 
Luvas na Marginália (2016). Possui textos publicados em revistas, 
jornais, suplementos literários e sites virtuais. Publicou ensaios 
nos seguintes livros: Gêneros e Representação na Literatura Brasileira 
(2002), Letras: horizontes visíveis (2003), Memória e Identidade 
(2011), Cidade Fundida (2012) e Diásporas e Deslocamentos (2014). 
Essas publicações dialogam com as literaturas modernas, o 
multiculturalismo e a metodologia interdisciplinar sugerida 
pelos textos ficcionais e memorialísticos contemporâneos. Edita 
os blogs Arquivo de Formas e Língua do Pé. Desenvolve duas 
linhas de pesquisas: 1 – Escritas do sertão na cultura moderna – das 
matas idealistas de José de Alencar a Os Sertões positivistas de 
Euclides & Cia. 2 – Letras na margem: de Antonio Fraga a Ana C.   
 
Ray Max de Medeiros Batista – Graduado em Letras pela UFRN/
CERES e aluno bolsista, no ano de 2013, no projeto Correspondências: 
estudo das cartas de Câmara Cascudo com Mário de Andrade e 
Gilberto Freyre com Oliveira Lima (PROPESQ/UFRN).  
 



Sheila Dias Maciel – Doutora em Letras (Universidade Estadual 
Paulista Júlio de Mesquita Filho, em 2001), realizou estágio de 
pós-doutorado em CAPES de Estágio Pós-Doutoral em Estudos 
de Literatura Comparada (PPgEL/UFRN/CAPES, 2014-2015), 
professora Associado do Departamento de Letras da UFMT, 
campus de Rondonópolis. Tem experiência na área de Letras, 
com ênfase em Literatura Autobiográfica, atuando principal-
mente nos seguintes temas: memórias e diário íntimo. É autora 
de vários capítulos de livros e artigos publicados em revistas 
especializadas, na sua área de atuação.



APRESENTAÇÃO

Este livro reúne capítulos de autoria de pesquisadores de cinco 
universidades distintas, com estudos relacionados, em parte, 
ao projeto de pesquisa Arquivos de correspondências: carta e vida 
literária de escritores do Rio Grande do Norte (contemplado 
no Edital Universal – MCT/CNPq – nº 14/2010). A proposta de 
trabalho caracterizou-se como um estudo circunstanciado de 
correspondências de escritores potiguares, compreendendo cartas 
trocadas entre o final do século XIX e todo o período do século 
XX, com o objetivo de compreender o modo como temas e tensões 
dominantes na literatura brasileira caracterizam situações nas 
quais as tradições regionais interagem no processo de construção 
do sistema literário nacional. 

Com este mesmo escopo, já se apresentou o livro Arquivos de 
correspondências: carta e vida literária de escritores do Rio Grande 
do Norte (organizado por Humberto Hermenegildo de Araújo e José 
Luiz Ferreira, EDUFRN, 2015), cujos capítulos demonstram o esforço 
da equipe do projeto no sentido de analisar textos de missivas ou o 
tema em material literário publicado ao longo do século XX, resul-
tados que se apresentam como leitura a ser aplicada em situações 
de ensino, pois um dos desdobramentos da pesquisa é exatamente 
o uso do suporte carta nas aulas de literatura brasileira.

Na cidadela letrada do Rio Grande do Norte, o espaço e a 
situação envolvidos possibilitaram a discussão de temas da lite-
ratura local, aspectos da literatura brasileira, modernização da 
cidade do Natal, observações sobre a cultura popular e debates 
sobre relações de poder como eixos da leitura crítica realizada 
concomitantemente à identificação, catalogação e análise textual 
da documentação selecionada para estudo.



O primeiro capítulo, “A correspondência de Câmara Cascudo 
nos anos 1920: confluências do moderno e do regional (excertos de 
um relatório de pesquisa)”, de autoria de Humberto Hermenegildo 
de Araújo, apresenta os resultados parciais do projeto A corres-
pondência de Luís da Câmara Cascudo nos anos 1920: confluências do 
moderno e do regional (submetido à chamada PQ 10/2012, processo 
n.307768/2012, bolsa de produtividade em pesquisa/CNPq), a partir 
de um recorte temporal que permitiu constatar e demonstrar com 
mais clareza o início da atividade intelectual de Câmara Cascudo, 
por meio da correspondência estudada, no âmbito de um registro 
modernista que englobou a tradição regionalista como uma das 
linhas de força do modernismo nos primeiros decênios do século 
XX e com repercussões nas décadas seguintes.

O segundo capítulo, “Uma epistolografia de ‘modernis-
tas’”, também de autoria de Humberto Hermenegildo de Araújo, 
corresponde ao estudo introdutório de um projeto de publicação 
das cartas trocadas entre Luís da Câmara Cascudo e Joaquim 
Inojosa. O projeto teve por título Consciência moderna e movimentos:  
o modernismo nas cartas trocadas entre Câmara Cascudo e Joaquim Inojosa 
(Estágio de pós-doutorado junto ao Programa de Pós-Graduação 
em Teoria Literária e Literatura Comparada – FFLCH/Universidade 
de São Paulo-USP, 2010-2012) e pode ser visto como uma incursão 
inicial a respeito do envolvimento dos dois missivistas nas questões 
dominantes nos anos de 1920, assim como a respeito do diálogo 
de ambos com a voz de Mário de Andrade e, de forma menos 
sistemática, com a voz de Gilberto Freyre. Constata-se, no estudo, 
que o modernismo chegou ao Nordeste crivado de tensões, uma 
vez que representado em registros distintos, todos eles combinados 
a uma tradição que se formara ao longo do processo colonizador 
e do período formativo da nação. Essa tradição sedimentada nas 
instituições da sociedade e também em formas de transmissão 



populares era capaz de se impor no confronto com o processo  
de modernização do século XX. Sem esse diálogo de dominan-
tes, em que se construíram consensos representados em obras 
literárias daí resultantes, não seria possível a consolidação do 
movimento modernista na região.

O terceiro capítulo, “Cartas: registros de amizade e vida 
intelectual” – de coautoria de Caroline Nayara Nascimento dos 
Santos, José Luiz Ferreira e Ray Max de Medeiros Batista – faz uma 
abordagem das cartas trocadas entre quatro escritores brasileiros 
nas primeiras décadas do século XX: as epístolas de Luís da Câmara 
Cascudo e Mário de Andrade, nos anos de 1924 a 1944; e de Gilberto 
Freyre e Oliveira Lima, no período de 1917 a 1927. O objetivo dos 
autores é compreender como indivíduos oriundos de lugares que 
apresentam diferenças entre si – representatividades políticas, 
econômicas e culturais – puderam atuar de forma vigorosa no 
processo de construção de um dos momentos mais intensos da 
vida nacional. O olhar dos autores do capítulo volta-se mais dire-
tamente para Câmara Cascudo e Gilberto Freyre, considerando 
os lugares de escritas a partir dos quais os dois nordestinos se 
inscrevem e escrevem, haja vista a hegemonia das falas dos seus 
interlocutores, os quais, além da condição de autores já estabele-
cidos no mundo das letras e do pensamento, falavam a partir de 
centros irradiadores das ideias que se propagavam amplamente. 
A leitura acompanha o aparecimento de conceitos e projetos que 
iriam marcar as trajetórias intelectuais dos escritores envolvidos, 
confirmando o estudo da carta como documento fundamental 
para compreensão e entendimento de momentos decisivos em 
torno da vida de um determinado escritor e das relações desse 
escritor com o espaço ao qual ele pertence e interage.

O quarto capítulo, escrito por Cristiane Maria Praxedes 
de Souza Nóbrega e Luís Passeggi, tem por título “O discurso 



dos ‘intérpretes do Brasil/intérpretes do Nordeste’: o Nordeste 
na correspondência entre Luís da Câmara Cascudo e Mário de 
Andrade (1924-1944)”. Verifica-se que, tomados pelo fervor de 
nacionalidade que pairava durante aquele período da história 
cultural brasileira, fomentado pelo movimento Modernista, os 
escritores se dedicaram a construir, cada um ao seu modo, uma 
vasta produção cultural e artística que desnudasse os traços 
caracterizadores da brasilidade. As cartas trocadas pelos dois 
intelectuais também pontuam de que modo eles percebiam a 
construção dessa brasilidade a partir de uma dada região ora 
designada de Norte, ora designada de Nordeste. Segundo os 
autores, a correspondência pessoal entre esses dois intérpretes 
do Nordeste, ao figurar uma representação desse espaço, desnuda 
o projeto literário e cultural de reconhecimento e valorização da 
região, entendendo que nela se encontram elementos importan-
tes para a consolidação do nacionalismo na literatura e nas artes.

No capítulo seguinte, “A correspondência de Joaquim 
Inojosa com José Américo de Almeida e Luís da Câmara Cascudo: 
memórias do movimento modernista em Pernambuco (1966-1974)”, 
Giuseppe Roncalli Ponce Leon de Oliveira identifica, nos documen-
tos analisados, o ressurgimento de quatro personagens distintas: 
a) Joaquim Inojosa, empreendendo um esforço descomunal para se 
perpetuar na história como o divulgador oficial do modernismo no 
Nordeste; b) José Américo de Almeida e Luís da Câmara Cascudo, 
gozando os louros, a glória do reconhecimento nacional, assumin-
do plenamente o papel de sábios na velhice e ancorados na visão 
homogênea do modernismo como o grande movimento literário 
e cultural do século XX, no Brasil; c) Gilberto Freyre, que, no olhar 
de Inojosa, realizou uma espécie de pecado por ter inventado um 
manifesto que, ao fim e ao cabo, teve a mesma função daquela que 
teria se não fosse uma invenção. O estudo demonstra que as quatro 



personagens (e mais do que elas, as suas obras) são tributárias do 
modernismo mesmo quando se apegam à secular tradição regional 
que lhes dá identidade. Esses documentos registraram estratégias 
de divulgação da arte moderna, dissenções nos grupos e, finalmen-
te, comentários em torno da produção literária ocorrida no calor 
da hora, por meio do que se denomina como “diálogo epistolar” 
entre atores do modernismo, segundo o autor: “[...] redivivos, com 
suas fraquezas morais e potencialidades, examinados com paixão 
ou criticados cruamente”.

A análise da escrita epistolar de Câmara Cascudo ainda 
prossegue no capítulo 6, “Maracanã de roçado: bichos escritos 
nas cartas De Cascudo para Oswaldo”, escrito por Nonato Gurgel. 
A correspondência entre Câmara Cascudo e Oswaldo Lamartine 
abrange um período de quatro décadas do século XX, de 1951 a 
1983. As cartas são repletas de alusões aos campos da zoologia e, 
nessa correspondência, a afirmação de temas e motivos animais 
sugere como os bichos, na forma como são referidos, revelam 
uma montagem da cena social e podem desautomatizar. Segundo 
o autor, a multiplicidade de seres e espécies que lemos nessas 
cartas faz delas um bestiário sertanejo, possibilitando inclusive a 
releitura das antigas fábulas. Esses textos propiciam uma travessia 
pela fauna nordestina e por seus animais que surgem assim por 
ordem de entrada nos documentos: rato, raposa e jumento, como 
aparecem logo na primeira carta. Ao ler as fábulas “recriadas” 
nas cartas De Cascudo para Oswaldo, o leitor ganha, portanto, asas. 
Ainda segundo o autor:

Parece reviver aquela ‘ação anímica’ que as fábulas ganharam 

nos trópicos, ao incorporar os bichos e diferentes aspectos 

multiculturais das etnias negras e nativas. A travessia por 

essa fauna epistolar nutre a percepção animal de quem lê,  



e aciona nossa consciência, num tempo cuja ética questiona 

os direitos animais, a fim de preservar o planeta. 

O último capítulo deste livro, “A carta e as memórias”, 
de autoria de Sheila Dias Maciel, analisa uma carta e um texto 
de memórias em especial: uma missiva enviada por Oswald de 
Andrade a Ribeiro Couto, em 1927, e as memórias, do próprio 
Oswald de Andrade, publicadas em 1954. Diversas entre si, por 
suas naturezas e estatutos, a carta de 1927 e as memórias de 
1954, frutos da força motriz de 1922, também representam o 
escritor e a sua capacidade de transcender o fato particular em 
farsa histórica ou verdade interpretada. Nessa concepção, a carta 
a Ribeiro Couto e as memórias não seriam, segundo a autora, 
representantes do efêmero diante de uma obra literária configu-
rada e aceita como perene, mas também parte deste perene ou 
da trajetória do escritor porque são frutos de um trabalho com 
a linguagem e de uma atitude que pode ser reconhecida como 
literária. Nessa linha de raciocínio, o estudo conclui: 

Em maior ou menor grau, ambas, carta e memórias, ao lado 

da diversidade da obra de Oswald de Andrade, sistematizam, 

dentro de suas especificidades, a mesma capacidade de rever 

a tradição e disseminar o que ainda não é aceito, porque novo.

Mereceu especial atenção, na maior parte dos capítulos 
deste livro, o conjunto da correspondência de Luís da Câmara 
Cascudo, por se tratar ele do principal intelectual do estado no 
século XX, tendo liderado a vida literária e cultural examinada 
nos projetos coordenados pelo organizador da publicação, cuja 
equipe de execução já vinha desenvolvendo pesquisas sobre a 
questão da literatura local e sua relação com o sistema literário 



brasileiro, especialmente no contexto do que a crítica considera 
como “pós-romantismo” e “modernismo”, além das representa-
ções do chamado período pós-moderno.

O organizador 
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A CORRESPONDÊCIA DE CÂMARA 
CASCUDO NOS ANOS 1920:  

CONFLUÊNCIAS DO MODERNO E DO REGIONAL 
(EXCERTOS DE UM RELATÓRIO DE PESQUISA)

Humberto Hermenegildo de Araújo

Introdução

O projeto A correspondência de Luís da Câmara Cascudo nos anos 
1920: confluências do moderno e do regional1 constou de um 
levantamento de dados sobre a correspondência cascudiana, 
no período considerado, além da leitura do material relacio-
nado às questões verificadas na escrita das missivas. O recorte 
temporal do conteúdo permitiu constatar e demonstrar com 
mais clareza que o início da atividade intelectual de Câmara 
Cascudo foi marcado por tensões que refletiam uma transição 
do sistema literário brasileiro de um período considerado como 
de “formação”, propriamente dita, para um outro denominado 
de “consolidação”, nos termos definidos na teoria desenvolvida 
pelo crítico Antonio Candido (1975). 

1 Submetido à chamada PQ 10/2012, sob o processo n.307768/2012-0, foi 

desenvolvido entre os meses de março de 2013 e fevereiro de 2016. Nesse 

projeto, foram analisados 268 documentos, 30 dos quais foram coletados no 

acervo do Ludovicus – Instituto Câmara Cascudo. A pesquisa caracterizou-se 

como uma continuação do projeto Arquivos de correspondências: carta e 

vida literária de escritores do Rio Grande do Norte, contemplado no Edital 

Universal – MCT/CNPq – nº 14/2010.
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Em tal contexto, Câmara Cascudo transitou entre os 
estudos sobre a cultura popular, na linha do folclore, e os 
estudos literários sob a hegemonia do movimento modernista 
brasileiro. O projeto analisou a inserção da personagem princi-
pal, da correspondência estudada, no registro modernista que 
englobou a tradição regionalista como uma das linhas de força 
do modernismo nos primeiros decênios do século XX e com 
repercussões nas décadas seguintes.

No âmbito dos estudos sobre a obra cascudiana, os resul-
tados da pesquisa proporcionaram uma leitura mais circuns-
tanciada das atividades iniciais de Luís da Câmara Cascudo no 
contexto da cidadela letrada do Rio Grande do Norte, segundo 
a concepção de Ángel Rama (1985) e no contexto mais amplo da 
literatura brasileira. As principais questões discutidas foram os 
temas da literatura local, aspectos da literatura brasileira em 
contexto de modernização, questões sobre a cultura popular 
e as relações de poder, elementos que surgiram dos principais 
eixos da investigação desenvolvida concomitantemente à 
identificação, catalogação e análise textual da documentação 
selecionada para estudo.

Os objetivos do projeto formaram um encadeamento 
capaz de permitir a realização de uma leitura crítica de corres-
pondências de Luís da Câmara Cascudo com outros intelectuais, 
situadas no período equivalente aos anos 1920. Para isso, fez-se 
necessário compreender de maneira circunstanciada as rela-
ções complexas do gênero epistolar no discurso dos autores 
de cartas, em contexto de modernização regional e nacional. 

A compreensão do processo de modernização impli-
cava, necessariamente, rediscutir o movimento modernista 
brasileiro com ênfase no estudo das suas repercussões em 
contexto regional e na verificação dos indícios de aceitação ou 
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rejeição a linhas programáticas do movimento, conforme os 
diálogos estabelecidos nas cartas, assim como uma discussão 
sobre a tensa relação entre modernismo e regionalismo em tal 
contexto, apreciando atitudes de atores envolvidos no processo, 
perspectivas de classe, bem como as contradições implicadas.

Para chegar aos objetivos planejados, a primeira etapa do 
projeto procedeu a uma revisão da leitura da correspondência já 
publicada de Câmara Cascudo, estabelecendo relações entre ele 
e outras personagens envolvidas na situação de interlocução. Foi 
este o ponto de partida para a investigação da correspondência 
entre o missivista potiguar e outros intelectuais modernistas, 
com vistas a uma discussão sobre as repercussões do modernis-
mo no Nordeste, especialmente a partir dos posicionamentos 
de Mário de Andrade e de Joaquim Inojosa. 

Ao longo da leitura das cartas, atingiu-se um dos principais 
objetivos: verificar as recorrências de temas locais e literários na 
escrita epistolar dos autores, na sua relação com a dialética do 
localismo e do cosmopolitismo, conforme a teoria desenvolvida 
por Antonio Candido (1980) sobre a literatura brasileira.

Finalmente, um objetivo específico, voltado exclusivamen-
te para a análise da linguagem, permitiu detalhar aspectos que 
revelam traços nem sempre explícitos nos programas literários 
aos quais se vinculavam a maioria dos intelectuais envolvidos: 
conferir o uso das linguagens nas correspondências, observan-
do as variantes linguísticas, os termos mais recorrentes como 
tradição discursiva e a sua relação com o correspondente, sua 
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região, sua atividade social e as intenções presentes em cada 
grupo de missivas2.

Pressupostos teóricos e metodologia 

O projeto deu continuidade a estudos3 cujo suporte teóri-
co é composto pelas discussões em torno da noção de sistema 
literário, em acordo com os pressupostos desenvolvidos por 
Antonio Candido no livro Formação da Literatura Brasileira (1975). 
Naqueles estudos, considerava-se que o missivista Câmara 
Cascudo estava empenhado, desde o início da sua atividade inte-
lectual, em sistematizar a produção literária local do chamado 
período “pós-romântico” (CANDIDO, 1980), da mesma forma que 
demonstrava interesse pelas questões regionais. 

No âmbito dos estudos sobre a formação da literatura 
brasileira, o projeto propôs, metodologicamente, focar, para 
análise, na divulgação do movimento modernista a partir do ano 

2 No que se refere à análise da linguagem nas missivas trocadas entre Câmara 

Cascudo e Mário de Andrade, destaca-se o livro História do Português Brasileiro 

no Rio Grande do Norte: análise linguística e textual da correspondência de Luís 

da Câmara Cascudo a Mário de Andrade – 1924 a 1944, organizado por Marco 

Antonio Martins e Maria Alice Tavares (EDUFRN, 2012).
3 Especialmente os projetos: Arquivos de correspondências: carta e vida 

literária de escritores do Rio Grande do Norte (Edital Universal – MCT/CNPq –  

nº 14/2010) e Consciência moderna e movimentos: o modernismo nas cartas 

trocadas entre Câmara Cascudo e Joaquim Inojosa (Estágio de pós-doutorado 

junto ao Programa de Pós-Graduação em Teoria Literária e Literatura 

Comparada FFLCH/Universidade de São Paulo-USP, 2010-2012. Supervisora: 

Profa. Dra. Iumna Maria Simon).
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de 1924, quando se deu, de modo mais eficaz, o amadurecimento 
do processo de consolidação do referido sistema. 

No que diz respeito ao estudo do gênero “carta”, a leitura 
dos documentos selecionados tomou como princípio básico 
o reconhecimento da característica híbrida do gênero, o que 
pressupõe um diálogo permanente com métodos de leitura que 
promovem investigações sobre textos em prosa e discursos na 
fronteira da escrita literária. Para análise desse hibridismo de 
discurso, serviu de apoio teórico a perspectiva apresentada por 
Haroche-Bouzinac (1995), que estabelece uma analogia entre 
carta e teatro ao analisar o gênero epistolar. Tal singularidade 
é confirmada por Moraes (2007) a partir da perspectiva de uma 
leitura das mise en scène epistolares. 

Trata-se, portanto, de um lugar fronteiriço da epistolo-
grafia moderna, aspecto que levou também à busca de um apoio 
teórico e metodológico em estudos que verificam a aproximação 
entre a escrita e o tom ligeiro e informal da oralidade, discurso 
que revela uma dialogicidade interna, nos termos delimita-
dos por Mikhail Bakhtin (1988). Para aplicar essa categoria 
na análise do discurso das missivas, recorreu-se à noção de 
“compreensão ativa”, que supõe invariavelmente o discurso 
de outrem, considerando-se o princípio de que a compreensão 
somente amadurece na atitude responsiva (BAKHTIN, 1988).

Do ponto de vista metodológico, a análise do material 
selecionado considerou duas realidades distintas do gênero em 
questão: a sua configuração moderna e a sua configuração anti-
ga, clássica. Neste último caso, tomou-se como ponto de partida 
o estudo A arte de escrever cartas: Anônimo de Bolonha, Erasmo 
de Rotterdam, Justo Lípisio, organizado por Emerson Tin (2005), 
texto que revela a matriz textual do gênero, pois nessa confi-
guração já estão contidos, pelo menos em germe, os elementos  
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básicos da escrita epistolar que seriam transformados pela moder-
nidade. Com isso, foi possível aferir as regularidades e variações 
significativas na tradição retórica do gênero epistolar, com o 
objetivo de verificar o grau de ruptura da epistolografia moderna.

Na etapa relativa à leitura sistemática dos documentos, um 
dos apoios foi o método de leitura da Linguística Textual na pers-
pectiva de Jean-Michel Adam (2008), o que possibilitou a análise 
textual e intertextual das cartas, verificando as dominantes 
argumentativas dos discursos em confronto. A compreensão do 
processo de produção contextual de sentido das cartas selecio-
nadas teve, contudo, um complemento que extrapola o exame 
da unidade textual elementar, qual seja, o exame da carta como 
um gênero privilegiado no estudo do desenvolvimento literário. 
No caso do objeto de estudo do projeto, tornou-se válido atentar 
ainda para as transformações advindas do fenômeno da moder-
nidade sofridas pelo material.

Faz-se necessário, portanto, atentar para os aspectos 
textuais da correspondência, com especificações, por exemplo, 
sobre semântica e sintaxe, o que permitiu uma argumentação 
mais segura sobre o caráter moderno dos textos analisados. Da 
mesma forma, foi necessária uma reflexão sobre as tradições 
discursivas, o estilo e os gêneros. Aspectos, como a proximi-
dade comunicativa entre os missivistas amigos, a presença de 
marcas da oralidade na escrita, as mudanças significativas 
no gênero carta pessoal (e literária) como um fator moderno 
da correspondência, foram considerados enquanto variantes  
da “carta pessoal” – denominada epistola familiaris na Retórica, 
um gênero textual influenciado por características informais, 
contudo atravessado por uma série de tradições.

O exame da correspondência e sua relação com a literatu-
ra brasileira foi o eixo central de análise do projeto, o que supõe 
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a sua leitura como forma de verificar a prática de “laboratórios 
de criação”: tentativas primeiras de criação do texto literário, 
e consequente envio para a apreciação dos amigos; cuidadosos 
experimentos de crítica, plenos de tensões, por vezes crivados 
de suscetibilidades. Em tais laboratórios, ocorreu o predomínio 
de uma escrita pessoal no sentido atribuído por Michel Foucault 
em A escrita de si (1992), sendo este um aspecto observado na 
discussão sobre a função humanizadora das cartas.

Considerou-se, como fundamento teórico, a vasta biblio-
grafia existente sobre a questão da Modernidade, sobretudo no 
que diz respeito à posição exposta dos intelectuais em contexto 
intersubjetivo (HABERMAS, 2002), com o objetivo de analisar, 
inclusive, a fortuna crítica referente ao estudo do modernismo 
e do regionalismo no Nordeste brasileiro, verificando também os 
posicionamentos teóricos dos seus críticos. A orientação básica 
sobre arte moderna teve como eixo as formulações de Theodor 
W. Adorno e Walter Benjamin, teóricos que procuram livrar o ato 
crítico das tendências especializantes da ciência no século XX e 
dos modelos fixos que desvitalizam os resultados e levam, inevi-
tavelmente, a construções homogêneas da história e da literatura.

O projeto promoveu uma leitura da produção epistolográ-
fica de sujeitos localizados em uma comunidade específica e, ao 
mesmo tempo, integrados à literatura brasileira. Tal especifici-
dade levou a uma discussão sobre a crítica da época e a crítica 
contemporânea, além de um diálogo constante com a leitura 
mais diretamente relacionada à produção cultural e literária 
das sociedades que compartilham problemáticas semelhantes, 
a saber: as sociedades da América Latina.

O estudo, como um todo, significou uma etapa inicial de 
compreensão da correspondência de Luís da Câmara Cascudo, 
arrolando, desse modo, o que se encontrava apenas “depositado 
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em arquivo” no momento de elaboração da proposta de traba-
lho. As atividades de leitura e análise dos conjuntos de cartas 
produziram um conhecimento no âmbito acadêmico, com a 
contrapartida institucional do Programa de Pós-Graduação 
em Estudos da Linguagem e do Núcleo Câmara Cascudo de 
Estudos Norte-Rio-Grandenses, ambos da UFRN, espaços onde 
foi executada a maior parte das atividades4.

Um dos propósitos do projeto era a publicação das cartas 
trocadas entre o folclorista potiguar e o divulgador do modernis-
mo em Pernambuco, Joaquim Inojosa, fato que não ocorreu ainda 
devido a trâmites burocráticos relativos à liberação dos direitos 
autorias pela família de Joaquim Inojosa. Contudo, foram atingidas 
as seguintes metas: revisão da leitura da correspondência entre 
Câmara Cascudo e os modernistas Mário de Andrade e Joaquim 
Inojosa, ao longo do século XX, considerando o estado da arte, 
além de novas informações coletadas sobre o intercâmbio entre 
esses intelectuais; a promoção de um levantamento de dados sobre 
acervos de escritores que se corresponderam com Câmara Cascudo, 
com vistas à análise de elementos da vida literária e da cultura 
brasileira; a catalogação de conjuntos de correspondências, visan-
do à criação de um acervo crítico de cartas de escritores no Núcleo 
Câmara Cascudo de Estudos Norte-Rio-Grandenses, da UFRN; o 
estabelecimento de um diálogo crítico com outras disciplinas que 
compartilham o interesse pelo tema da pesquisa (especialmente 
Linguística, História, Ciências Sociais e Antropologia), integrando, 

4 Ao longo de todo o ano de 2014, deu-se a colaboração dos alunos bolsistas de 

Iniciação Científica: Pedro Lucas de Lima Freire Bezerra (PROPESQ/UFRN), 

Diogo Avelino de Macêdo (PIBIC/CNPq) e Dayveson Noberto da Costa Pereira 

(voluntário), que atuaram no espaço do Núcleo Câmara Cascudo de Estudos 

Norte-Rio-Grandenses.
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à pesquisa histórica, elementos característicos da trajetória inte-
lectual dos autores dos textos selecionados para estudo e visando 
relacioná-los com a história da cultura brasileira; a consolidação 
da integração da linha de pesquisa Literatura e Memória Cultural do 
Programa de Pós-Graduação em Estudos da Linguagem da UFRN, 
possibilitando, ao mesmo tempo, o intercâmbio com programas 
de universidades localizadas em outras regiões do país, na área 
de Letras e Linguística; a colaboração com a preservação das 
cartas como documentos imprescindíveis ao estudo da cultura e 
da literatura do Rio Grande do Norte enquanto sistema integrado 
à cultura e às literaturas regionais e nacional.

A pesquisa adotou como perspectiva de leitura a possibi-
lidade de a carta funcionar como um aparato testemunhal do 
processo da criação literária em vários níveis, cuja compreensão 
se tornou possível graças à utilização de aportes teóricos de outras 
áreas, tais como Sociologia, Literatura, Linguística, Teoria da 
literatura e Filosofia, sempre considerando o princípio da leitura 
do texto como fonte primordial de questionamentos, numa meto-
dologia que se valoriza o entrecruzamento de visões integrativas 
do fenômeno literário, com aberturas interdisciplinares.

As cartas em circulação

A leitura do conjunto de cartas selecionadas ocorreu no 
âmbito de uma discussão sobre a divulgação e avaliação perma-
nente dos movimentos literários (via de regra, o modernismo 
brasileiro) aludidos e comentados nos textos dos missivistas, 
haja vista o aspecto de disseminação de ideias que se manifesta 
nesse tipo de escrita. Verificou-se que era dada uma atenção 
especial à presença do movimento modernista no conjunto das 
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correspondências, fato que possibilitou uma discussão sobre a 
história construída sobre esse movimento literário e cultural no 
Brasil, sobretudo no que diz respeito à sua repercussão regional.

A situação da região Nordeste em relação aos modernos 
centros culturais do país, implicando aí a definição do papel dos 
produtores (especialmente os intelectuais Mário de Andrade, 
Monteiro Lobato, Câmara Cascudo, Gilberto Freyre e Joaquim 
Inojosa) e a formação de públicos, bem como uma organicidade 
de linguagem e estilo solicitaram leituras sobre modos e tempos 
diferentes nas diversas regiões e estados, sob a influência e 
a pressão dos grandes centros nacionais. Considerando esses 
denominadores, foi possível investigar as especificidades das 
dinâmicas entre os modelos estrangeiros e a matéria brasileira 
no processo formativo e entre as regiões centrais e periféricas 
do país no processo de expansão e integração desse mesmo 
sistema, antes que as tendências centrífugas da globaliza-
ção viessem impor novos desafios. Com tais especificidades, 
o movimento modernista brasileiro aparece como resultado 
de um conjunto de fatores contextualizados em situações 
diferenciadas no tempo. Para esta compreensão, recorreu-se 
à noção de “temporalidades diferenciais”, referida no ensaio 
Modernidade e revolução, de Perry Anderson (1986).

No que diz respeito às cartas recebidas por Luís da Câmara 
Cascudo, o projeto identificou que, nos anos 1920, havia refe-
rências, em quase todos os documentos, às obras Alma patrícia 
(1922) e Joio (1924), os dois primeiros livros publicados pelo autor 
potiguar, ambos refletindo um contexto que ainda não era 
exatamente modernista, o que demonstra a validade da noção 
de “temporalidades diferenciais” referida. Sabe-se, de acordo 
com pesquisas já concluídas, que a divulgação do modernismo só 



32

Humberto Hermenegildo de Araújo
A correspondência de Cascudo nos anos 1920

ocorreu, no Rio Grande do Norte, a partir do ano de 1924, quando 
se iniciou a correspondência com o paulista Mário de Andrade.

A pesquisa anotou outros interlocutores do movimento, 
a exemplo de Antônio de Alcântara Machado5 que, em carta 
datada de 21 de abril de 1928, faz menção ao movimento antro-
pofágico. Outro exemplo de interlocução é a correspondência 
com o escritor argentino Luis Emilio Soto (1902-1970), de cuja 
autoria foram coletadas 7 (sete) missivas enviadas entre os 
anos de 1923 e 1925, período em que eram lançadas obras 
significativas do modernismo brasileiro, as quais foram lidas 
e comentadas pelo missivista.

No âmbito do interesse pelo estudo da troca de missivas 
entre Câmara Cascudo e os escritores argentinos, ganhou 
destaque a colaboração do projeto Câmara Cascudo e a Argentina 
intelectual: um joio na seara latino-americana, desenvolvido 
por Joatan David Ferreira de Medeiros6, que teve como foco a 
análise da parte do livro Joio (1924) que se refere aos autores 
argentinos, com suporte na leitura de cartas trocadas entre 
Câmara Cascudo e alguns desses autores, ao longo dos anos 
1920. A dissertação verificou o desenvolvimento da correspon-
dência a partir dos fatos descritos a seguir.

Já no princípio da década, tivera início o intercâmbio 
intelectual com Monteiro Lobato, o então respeitado editor 

5 No contexto do processo da etapa de divulgação do modernismo, o projeto 

identificou o artigo “O modernismo na literatura em 1928”, escrito por Antônio 

de Alcântara Machado e publicado no jornal natalense A República, com 

a data 27 de janeiro de 1929 (p. 2).
6 Dissertação de mestrado defendida junto ao Programa de Pós-Graduação em 

Estudos da Linguagem – PPgEL/UFRN, área de concentração em Literatura 

Comparada, 2016.
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da Revista do Brasil, principal publicação de caráter cultural do 
país naquele momento. Movido pela necessidade de expansão 
do seu empreendimento, Lobato fez chegar a diferentes nações, 
incluindo a Argentina, o que havia de mais atual e representativo 
na produção literária do país. Nessa sequência de representações, 
Câmara Cascudo entrou em contato com a intelectualidade 
argentina. A reconstituição desse itinerário tem estreia com a 
leitura de uma carta datada de 1º de agosto de 1920, remetida pelo 
escritor paulista ao potiguar, na qual divulga a revista argentina 
Nosotros – revista mensal de Letras, Arte, História, Filosofia e 
Ciências Sociais editada em Buenos Aires e publicada entre os 
anos de 1907 e 1943, com colaboradores argentinos e estrangeiros. 
Na carta, uma promessa de intercâmbio: “Hei de mandar-lhe 
sempre a edição nova da revista. E agora mando-lhe esse livro 
interessante que a ‘Nosotros’, revista argentina, encarregou-me 
de distribuir entre nossos homens de letras7”.

A partir da ponte estabelecida inicialmente por Monteiro 
Lobato, o interesse pela literatura do país vizinho seria mantido 
por Cascudo, ao longo de toda a década. Nas relações empreen-
didas a partir das correspondências trocadas, nas leituras 
constantes das obras recebidas, nos ensaios e artigos publicados 
em revistas, jornais e livros, a Argentina passa a ser um tema 
valorizado nos seus escritos. Além de Luis Emilio Soto, ele mante-
ve correspondência com o escritor Bráulio Sánchez-Sáez. Naquela 
ocasião, os dois intelectuais mencionados faziam na Argentina, 
assim como o fizeram Lobato e Cascudo no Brasil, o papel de 
cônsules do intercâmbio cultural entre as duas nações.

Com base no estudo de Lajolo (2013) sobre a correspondên-
cia entre Monteiro Lobato e Câmara Cascudo, as representações 

7 Acervo do Ludovicus – Instituto Câmara Cascudo, São Paulo, 1 de ago. 1920. 
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discursivas dos dois escritores sugerem que o projeto editorial 
de Monteiro Lobato à frente da Revista do Brasil começa a esten-
der, naquele momento, as suas redes para nela envolver o então 
jovem intelectual potiguar. É participando, pois, das atividades 
em torno da revista e estreitando os laços com Monteiro Lobato 
que os temas argentinos cruzam o caminho cascudiano. Com 
essa compreensão, Medeiros (2016, p. 92-93) conclui:

Dos intelectuais do Prata com os quais Cascudo mais manteve 

correspondência destacam-se Luis Emilio Soto, Pedro Juan 

Vignale e Bráulio Sánchez-Sáez, na época, “cônsules” do 

intercâmbio intelectual entre o Brasil e a Argentina. Por meio 

desses escritores e da importante ação cultural empreendida 

por Monteiro Lobato, Cascudo teve seus primeiros estudos 

publicados em língua portuguesa e em língua espanhola em 

jornais, livros e revistas da Argentina [...]. Por intermédio 

deles, também levou ao conhecimento do país amigo a 

literatura do seu estado, fazendo chegar até eles o seu Alma 

Patrícia (1921), assim como obras e escritores da, então, 

atualidade literária nacional, marcadamente modernista [...]. 

 

É importante ressaltar que Câmara Cascudo protagonizou 

a intermediação do contato inicial de Mário com os escri-

tores argentinos Luis Emilio Soto e Pedro Juan Vignale [...]. 

Cascudo, repetindo o feito de Monteiro Lobato, estendeu 

a rede a Mário de Andrade que, a partir dali, cultivou 

uma sensível e ampla aproximação com o país limítrofe. 

 

Nessa perspectiva, a contextualização e compreensão da produ-

ção crítica de Câmara Cascudo ao longo dos anos de 1920 nos 

permite, além de situar um percurso intelectual traçado por 
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ele, reativar a memória “arquivada” de nossa cultura. Permite 

também entender melhor o processo de relações no qual se efeti-

varam os contatos do autor potiguar com diversos intelectuais 

nacionais e estrangeiros, nessa década, e os espaços de reflexão 

criados por eles para refletir sobre questões fundamentais da 

literatura e da cultura das nações ibero-americanas. Nesse 

período, foram bastante intensas as discussões que envolviam 

a vida cultural do país, momento também em que Cascudo se 

inseriu no cenário do pensamento nacional como o principal 

intelectual do estado do Rio Grande do Norte. 

Tais fatos permitem vislumbrar encaminhamentos de 
pesquisas que permitirão uma leitura mais complexa da parti-
cipação do intelectual Luís da Câmara Cascudo no universo 
cultural brasileiro, com perspectiva de um olhar que pode 
ultrapassar os marcos nacionais, o que demonstra a atualidade 
do seu pensamento no âmbito do nosso processo formativo.

Cabe ainda ressaltar que o projeto deu uma maior visibili-
dade ao acervo do escritor potiguar, situado no Instituto Câmara 
Cascudo (Ludovicus), o que abre a possibilidade de desenvolvi-
mento para novas investigações. No âmbito do Programa de 
Pós-Graduação em Estudos da Linguagem, é crescente o interesse 
no estudo do gênero carta literária e, igualmente, no estudo da 
obra cascudiana. Evidentemente, tais propensões são contíguas 
aos conhecimentos sobre a moderna literatura brasileira que se 
manifestou após o movimento modernista, no início do século 
XX, com as devidas reflexões críticas da atualidade.
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Fotografia de Joaquim Inojosa (Esq.) e Câmara Cascudo. 
Recife, dezembro de 1924. 
Fonte: INOJOSA, Joaquim. 60 anos de jornalismo (1917-1977).  

Rio de Janeiro: Editora Meio-Dia, 1978. p. 113.
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UMA EPISTOLOGRAFIA 
DE “MODERNISTAS” 1 

 
Humberto Hermenegildo de Araújo 

As três cartas enviadas por Câmara Cascudo a Joaquim Inojosa, 
no ano 1924, dialogam com a primeira carta enviada pelo intelec-
tual pernambucano ao natalense no ano seguinte. As aberturas 
desses textos confirmam o preenchimento diversificado de um 

1 Este capítulo corresponde ao estudo introdutório de um projeto de publi-

cação das cartas trocadas entre Luís da Câmara Cascudo e Joaquim Inojosa.  

O projeto teve por título Consciência moderna e movimentos: o modernismo nas 

cartas trocadas entre Câmara Cascudo e Joaquim Inojosa (Relatório Final de 

Estágio de pós-doutorado junto ao Programa de Pós-Graduação em Teoria 

Literária e Literatura Comparada FFLCH/Universidade de São Paulo-USP, 

2010-2012. Supervisora: Profa. Dra. Iumna Maria Simon). O texto aqui 

apresentado aproveita partes das publicações: a) ARAÚJO, H. H. Cartas de 

Câmara Cascudo a Joaquim Inojosa, nos anos 1920: tempo de modernismo. 

In: XII Congresso Internacional da ABRALIC, 2011, Curitiba-PR. Anais do 

XII Congresso Internacional da ABRALIC, 2011. Curitiba: ABRALIC, 2011. 

Disponível em: <www.abralic.org.br/eventos/cong2011/AnaisOnline/resu-

mos/TC0150-1.pdf>. Acesso em: 27 abr. 2017; b) ARAÚJO, H. H. O modernismo 

nas cartas trocadas entre Câmara Cascudo e Joaquim Inojosa. In: VI SIGET - 

VI Simpósio Internacional de Estudos de Gêneros Textuais, 2011, Natal. Anais 

- VI Simpósio Internacional de Estudos de Gêneros Textuais. Natal: UFRN, 

2011. Disponível em: <www.cchla.ufrn.br/.../Humberto%20Hermenegildo%20

de%20Araújo%20(UFRN).pdf>. Acesso em: 19 set. 2016.
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determinado formulário2 e sugerem o clima de militância daquele 
momento. Aplicando essa categoria de formulário à estrutura 
composicional da forma epistolar proposta por Jean-Michel 
Adam3, verifica-se que a forma de tratamento utilizada por 
Câmara Cascudo para se dirigir a Joaquim Inojosa, na primeira 
carta enviada (22 ago. 1924), é a expressão “Inojosa amigo”; na 
segunda carta, trata-o como “Inojosa, Meu querido irmão”  
(15 dez. 1924); na terceira, “Meu caro irmão” (28 dez. 1924). Essa 
gradação no vocativo, de amigo a irmão, no intervalo de poucos 
meses, é sugestiva do clima amistoso entre eles. Tratar o amigo 
como “irmão” implica no reconhecimento de uma filiação em 

2 A carta pessoal (epistola familiaris), como um gênero textual influenciado por 

características informais, é, segundo Costa (2012, p. 146), muito mais que um 

substituto da comunicação face a face: “[...] podemos afirmar que a carta serve, 

não somente, à superação da distância temporal e espacial entre interlocuto-

res, mas também à elaboração da escrituralidade, de uma concepção discursiva 

da distância”. Daí o gênero ser atravessado por uma série de tradições que 

determinam as escolhas linguísticas dos missivistas. Ingo Reiffenstein (apud 

COSTA, 2012, p. 146) afirma que cartas são textos que se encontram em uma 

tensão específica entre a ligação com um dado formulário, de um lado, e a 

liberdade individual, de outro. Tal formulário pode se preencher de formas 

diversas, à medida que acontece uma maior aproximação.
3 Segundo Adam (1998, p. 42), a forma epistolar comporta: Apresentação, 

Exórdio, Corpo da carta, Peroração, Fechamento. Já Lopes (2012, p. 23) apre-

senta os elementos constitutivos principais como: Contato inicial, Núcleo da 

carta e Seção de despedida. Costa (2012, p. 151), por sua vez, recorre a Heinrich 

Plett (Einführung in die rhetorische textanalyse, 2001) para identificar na 

Antiga Retórica cinco partes das cartas: Saudação (salutatio), Captação da 

benevolência do interlocutor (captatio benevolentiae), Informação sobre um 

estado de coisas (narratio), Pedido (petitio) e Conclusão (perorario).
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comum, assim como uma identidade de membros que se associam 
em torno de algo. Implica, no mínimo, uma relação muito próxima 
por laço de amizade, sentimentos e/ou inclinações, o que define 
de antemão o nível de interação estabelecida, com previsão de 
poucas variações entre uma carta e outra. Verifica-se, portanto, 
uma grande proximidade comunicativa entre esses missivistas.

Os exórdios desses textos revelam, contudo, que a função 
das missivas era bastante prática, importando mais para o seu 
autor, no suporte “carta”, a agilidade da informação do que 
propriamente o cultivo da amizade existente. Talvez esse fator, 
um tanto contraditório, fosse determinado pela proximidade 
física entre ambos. A possibilidade real da convivência subtrairia 
à carta determinados assuntos que certamente eram tratados 
pessoalmente. No entanto, a praticidade do assunto dessas 
cartas não chega a caracterizar uma ruptura com a tradição 
(exórdios realizam a tomada de contato com o destinatário; 
o corpo da carta é o seu centro pragmático, de acordo com a retó-
rica). Câmara Cascudo introduz os propósitos de forma direta:

Ahi vai o registo de tua “Arte Moderna”. Ainda estou em 

tempo de felicitar-te pelo escândalo. (Cascudo, 22 ago. 1924);

Estou cumprindo o pacto. Mesmo sem fingir Egas-Muniz da 

velha historia lusa, estou, em rigor, dentro de minha palavra. 

E os retratos? (Cascudo, 15 dez. 1924);

Ahi encontrará V o promettido. As cartas, o retrato e o abraço 

pelas lindas coisas que disse de mim. (Cascudo, 28 dez. 1924).4

4 Textos transcritos de acordo com documento manuscrito, pesquisado no 

Arquivo – Museu de Literatura Brasileira, da Fundação Casa de Rui Barbosa. 
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O que mais chama a atenção no texto das pequenas cartas 
de Câmara Cascudo é, diante da relevância dos exórdios e das 
perorações, a quase inexistência de um corpo. A rigor, apenas a 
terceira carta apresentaria esse elemento, em forma do relato 
de uma viagem do seu autor ao interior do Rio Grande do Norte. 
Já as perorações reforçam o caráter prático5 das missivas, reto-
mando as demandas iniciais e inserindo novas, conforme exigia 
a situação dos, então, militantes modernistas:

Para isto tens cultura, elegância estylistica e coragem. 

(Cascudo, 22 ago. 1924);

Fique você com o encargo do abraço ao Dustan. E a Prôa? Quer 

deixá-la ficar em pôpa? (Cascudo, 15 dez. 1924);

Mande ao Saéz uns 5 exemplares do nosso trabalho – Arte 

Moderna. O adresse é – B. Sanchez-Saéz – Rivadavia 1731. O do 

Luis Emilio Soto é 15 de Noviembro 1715. Ambos em Buenos-

Aires. Mande aos dois com dedicatorias. Ao Soto mande uns 4 

exemplares. (Cascudo, 28 dez. 1924).

No nosso texto, as referências às cartas dos missivistas obedecerão ao esque-

ma “(autor, data)”, quando se tratar de documentos ainda não publicados.
5 Segundo Costa (2012, p. 151), “Tanto o vocativo (salutatio) quanto a frase 

de despedida (conclusio ou peroratio) e a assinatura (subscriptio) são as partes 

que emolduram as cartas de Câmara Cascudo a Mário de Andrade, isto é, 

sua periferia pragmática, podendo ser relacionadas à expressão de proxi-

midade e de distância comunicativa”. Tais formas revelam a construção de 

um relacionamento.
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As cartas analisadas chamam também a atenção sobre 
a situação dos centros culturais do país (especialmente São 
Paulo e Recife), implicando a definição do papel dos produtores 
e a formação de públicos em contextos diferentes nas diversas 
regiões e estados, sob a influência e a pressão dos grandes centros 
nacionais6. Em carta enviada ao poeta Mário de Andrade, em 
12 de outubro 1925, Câmara Cascudo apresenta a seguinte visão: 

Não há cidade no Brasil que me dê a impressão heterogênea 

de São Paulo. O Rio é rythmico dentro do seu polycolorismo. 

Paulicéa é atordoante. Cidade-mayonese (Cascudo, 12 out. 1925) 

(GOMES, 1999, p. 249). 

Comparada a esses centros, a cidade do Natal aparece 
como um contraste em uma crônica cascudiana: 

Despensa o commentario. Basta anunciar. Natal a noite. 

Estamos vendo uma cidade quieta como se aprendesse o movi-

mento com as mumias pharaonicas. Sob a luz (quando ha) 

das lampadas amarellas arrastam, meia duzias de creaturas 

magras, uma “pose” melancolica de Byrons papa-gerimúns.

Depois, um “film” no Royal ou Rio Branco ou poker somno-

lento do Natal club.

6 Exemplo da questão é o seguinte trecho da carta de Mário de Andrade 

enviada a Manuel Bandeira, em dezembro de 1924, planejando a distribuição 

do livro A Escrava que não é Isaura: “[...] Quero depositário e distribuidor só pra 

cidade do Rio de Janeiro. Pra São Paulo já tenho. Mandarei alguns exemplares 

pro Recife, outros pra Belo Horizonte, outros pra Santos e basta! Os brasi-

leiros, se quiserem, venham buscar o livro aqui” (ANDRADE, 2000, p. 162).



45

Humberto Hermenegildo de Araújo
Uma epistolografia de “modernistas”

Estive uns tempos inquerindo de como alguns amigos meus 

passavam as primeiras horas da noite. As respostas ficam todas 

catalogadas em trez classes. Indolencia. Ficam em casa e tentam 

ler. Sahem e não havendo (desde que morreu Parrudo) nada 

de novo entre nós, deixam-se ficar madorrando numa praça 

silenciosa. Instincto de elegância. Natal club. Ahi está como vive 

a noite um rapaz nesta terra de vates e de enchentes. (“A noite 

em Natal”. A Imprensa, 11 maio 1924) (CASCUDO, 2005, p. 86). 

Sabe-se, contudo, que a cidade do Natal sofria, no início do 
século XX, as consequências da introdução de um novo ritmo de 
vida coletiva e de novas formas de ordenamento social. O cronista 
da cidade, além de apontar o lado negativo dessas novas formas, 
apresenta o seguinte perfil: 

[...] recorda o passado de uma Natal que se distinguia niti-

damente da Natal dos anos vinte, invoca o papel do Estado 

na proteção de uma cultura popular que ele vê sob o risco 

do desaparecimento, exalta a modernização da cidade e a 

regeneração da política, partilha com as elites locais as 

inquietações trazidas pela emergência do proletariado 

urbano (ARRAIS, 2005, p. 10).

Percebe-se, nos textos analisados, um grande desejo dire-
cionado à superação da realidade provinciana da região, como se 
estivesse dado a esses intelectuais uma espécie de missão civili-
zatória destinada a atualizar a vida literária regional. Em Recife, 
onde os dois intelectuais nordestinos se encontravam na Faculdade 
de Direito, Joaquim Inojosa lança a carta-manifesto A Arte Moderna, 
dirigida aos intelectuais paraibanos, mais especificamente  
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à revista Era Nova, e aos “nortistas” com o objetivo de divulgar o 
modernismo no Nordeste. 

Evidenciava-se, nessa mesma conjuntura, o desejo de 
Mário de Andrade no sentido de conhecer a região Nordeste, 
confirmando a tendência que apontava na direção de uma abran-
gência nacional do modernismo. Em carta enviada a Câmara 
Cascudo (26 set. 1924) (GOMES, 1999), Mário de Andrade declara 
o “sincero desejo” de “conhecer pessoalmente” o amigo. Já na 
primeira carta enviada por Câmara Cascudo ao amigo paulista, 
no ano seguinte (19 maio 1925), surge um convite: “Por que não 
se resolve a ver o Brasil que o catete esqueceu? Inojosa em Recife 
e eu em Natal seríamos os hospedeiros”. A resposta paulista 
vem em 26 de junho: “Ah! Se eu pudesse nem carecia de você me 
convidar, já faz muito que inha ido por essas bandas no norte 
visitar vocês e o norte” (GOMES, 1999, p. 137).

As cartas do ano de 1924 demonstram uma vontade de 
intervenção de Câmara Cascudo, que dá a Joaquim Inojosa a 
missão de “educar” os conterrâneos: “Resta explicar aos poetas 
de Recife o que vem ser arte moderna”, afirma ele no corpo da 
primeira carta (22 ago. 1924), cujo assunto único é a leitura de  
A arte moderna. As quatro linhas do texto informam sobre o registro 
do documento por meio de resenha de autoria do próprio Câmara 
Cascudo, felicitam Inojosa pelo “escândalo” e deixam explícito 
um incentivo à ação militante do amigo: “Para isto tens cultura, 
elegância estylistica e coragem”. 

Essa carta de Câmara Cascudo pode ser caracterizada 
mais como um bilhete junto ao qual segue a cópia manuscrita 
da resenha referida, publicada no jornal natalense A Imprensa, 
de propriedade do seu pai, no mesmo dia em que está datado o 
“bilhete”. No canto esquerdo do manuscrito, aparece a data e a 
localização do endereço do missivista que tem uma letra miúda: 
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“Av. Jundiahy 20”, “Em Natal”. Este é o endereço da aristocrática 
“Chácara do Tirol”, lugar lendário nas memórias cascudianas, 
paraíso perdido onde pontificou, naqueles anos, o filho do 
republicano Coronel Cascudo, lugar onde se hospedaria, em 
finais de 1928 e inícios de 1929, o modernista Mário de Andrade7. 

O indicativo “Em Natal” revela que o missivista não esta-
va “Em Recife” naquela data – a capital de Pernambuco era o 
espaço onde ele circulava também como estudante em meio à 
“gente nova” pernambucana e dos estados “fornecedores da 
estudantada” que se reunia nos bares e restaurantes, conforme 
narra amistosamente em Gente viva, livro de memórias que 
tenta documentar a participação no modernismo, embora sem 
o aparato de arquivo demonstrado pelo amigo Inojosa no seu 
livro-documentário. Nessas memórias, Cascudo se refere ao 
ano de 1925 como “o negado mas real maremoto do Movimento 
Modernista” (CASCUDO, 1970, p. 140).

A segunda carta é tão curta quanto a primeira e faz refe-
rência à Proa, revista que não chegou a ser lançada e que, prova-
velmente, trazia no título a inspiração em uma revista argentina8, 

7 Em As correspondências de Luís da Câmara Cascudo e Mário de Andrade (ARAÚJO; 

SÁ, 2012), consideramos que a Av. Jundiaí era o lugar no moderno bairro do 

Tirol onde a elite local se instalou trazendo para o centro do poder uma 

representação das regiões do estado do Rio Grande do Norte, como que 

anunciando a integração tardia do interior com o litoral. Simbolicamente, 

o “rio” Jundiaí, juntamente com outros que dão nomes às ruas do bairro, 

cruza com avenidas que lembram o projeto republicano (Deodoro da Fonseca, 

Hermes da Fonseca, etc.).
8 Conforme o artigo “Um lutador jovem e invencível”, de Joaquim Inojosa, publi-

cado em Rua Nova (Recife, jan. 1924), a divulgação da revista argentina Proa se deu 

por meio da correspondência com Luis Emilio Soto (INOJOSA, 1968-1969, p. 87-89).
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da mesma década, sob a orientação de Jorge Luis Borges e outros 
intelectuais argentinos (SCHWARTZ, 1995). Chama à atenção a 
cobrança de Cascudo ao afirmar: “Quer deixá-la ficar em pôpa?”. 
Com essa demanda, reitera-se a intervenção no sentido de esti-
mular a militância modernista de Inojosa em direção à vanguarda 
– “Proa” se localiza na mesma área semântica de “Klaxon”, bem 
no espírito dos primeiros anos modernistas. Esse tom eufórico 
de Câmara Cascudo é reiterado no ano seguinte, quando relata a 
Mário de Andrade as suas atividades modernistas. Configura-se, 
nesse discurso, uma espécie de desejo de reviver, no Nordeste, 
a agitação vanguardista da Semana de Arte Moderna de 1922:

Novidade-escândalo há uma: vou publicar uma revista de Arte 

Moderna. Sairá três números... É um grito. Um berro no meio 

do concerto bem afinadinho dos meus sonetistas e poetas- 

-carro-de-boi. Verdade é que já arranquei das goelas do soneto 

muita gente séria. O livro-bicho, o prova, é O escrava que não etc. 

Cômodo. Rapidez. Síntese. Simultaneidade. Cor. Justiça. Brilho. 

E mais partes (Cascudo, 22 ago. 1925) (GOMES, 1999, p. 243).

A última carta desse ano amplia, na sua peroração, a 
militância modernista cascudiana para além dos limites regio-
nais. O uso do imperativo (“Mande ao Saéz...”) sem qualquer 
mediação, se por um lado sugere o tom autoritário próprio dos 
donos do poder regional, por outro, revela a intimidade dos 
amigos que se sentem à vontade no trato direto dos assuntos e 
em desobediência às normas tradicionais do formulário “carta”. 
É certo que caberia ao próprio autor de A Arte Moderna essa 
incumbência, mas o amigo determina até os detalhes da tarefa 
e chega a assumir a coautoria da carta-manifesto (“Mande ao 
Saéz uns 5 exemplares do nosso trabalho”; “Mande aos dois com 
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dedicatorias. Ao Soto mande uns 4 exemplares”). De qualquer 
modo, soa como expressão de líder o ato de passar ao outro a 
tarefa da divulgação.

À parte a aparente posição de mando do remetente, 
interessa mais para esta discussão o fato de que se tratava de 
expandir a divulgação do modernismo para além das fronteiras 
nacionais: a ação de Câmara Cascudo9 teve como desdobramento 
a publicação de um artigo de divulgação do modernismo brasi-
leiro na Argentina, por Bráulio Sánchez-Saéz, na revista Caras 
y Caretas (INOJOSA, 1968-1969). Segundo Inojosa, o argentino 
também traduziu A Arte Moderna para o espanhol. A intensifica-
ção da correspondência cascudiana levou também à apresentação 
do argentino Luis Emilio Soto a Joaquim Inojosa e a Mário de 
Andrade. Em 12 de julho de 1925, escrevia Cascudo a Mário: 

Creio que lhe mandei versos. E que versos!...  

E um livro argentino pedindo, em troca, outro Escrava para 

um meu camarada argentino que nasceu na Columbia, o 

Luis Emilio Soto, em tudo digno da nossa atenção e carinho 

(GOMES, 1999, p. 241). 

9 Bráulio Sánchez-Saéz revela em carta (19 fev. 1925) a Joaquim Inojosa: 

“Es para mi sumo placer, reunir em mi extenso domínio de las amistades 

brasileñas, la de um culto espiritu, como es Vd. al jusgar por su plaquetta 

El Arte Moderno, que por intermedio del talentoso y siempre querido y 

propagador amigo Luís da Câmara Cascudo [...]”. Luis Emilio Soto também 

acusa o recebimento de A Arte Moderna por intermédio de Cascudo (carta 

de 6 fev. 1925), além de: “Por intermedio de Camara recí A Escrava que não 

é Isaura de Mario de Andrade y sobre el cual posiblemente escriba algo” 

(INOJOSA, 1968-1969, p. 317, 328, 330).
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O argentino veio ao Brasil, tendo encontrado Mário de 
Andrade, que comenta em carta de 12 de março de 1926: 

O Luís Emilio Soto foi-se embora. Gostei dele de verdade. Um 

pouco misterioso. De repente desaparecia. Esteve mais de mês 

aqui em S. Paulo. Desconfio um poucadinho que veio em algu-

ma missão que não sei o que é. Possivelmente bolshevista... 

Não sei e não quero fazer mau juizo de ninguem. Peço mesmo 

pra você que ignore isto que estou falando porquê pode ser 

falso. Em todo caso é bem exquisito isso de virem dois homens 

da Argentina passarem por literatos e desaparecerem de vez 

em quando dos meios literarios, andar em ninguém sabia 

adonde, passarem um mês inteirinho em S. Paulo, não irem 

pro Rio (pelo menos pelo que contaram) só o Soto na vespera 

da partida pra Buenos Aires foi passar dois dias no Rio que 

no entanto como Brasil e como meio literario é muito mais 

importante que S. Paulo. Só disso é que não gostei muito. 

No resto boa gente divertida inteligente e bastante livre. Me 

deram uns dois livros argentinos modernos que por sinal não 

puderam me interessar muito. Si o modernismo argentino é 

isso o nosso é bem mais forte (GOMES, 1999, p. 157).

O tom imperativo da última carta do ano de 1924 não altera, 
contudo, a ordem de liderança do movimento naquele momento, 
que é dividida entre os dois amigos. O próprio Joaquim Inojosa 
tinha consciência dos limites da sua ação, como se percebe no 
seguinte comentário em carta remetida a Mário de Andrade, em 
fevereiro de 1925: 
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 Devido ao meu esforço, à minha actividade, todos os novos 

de São Paulo são conhecido (sic) em Pernambuco: e a minha 

acção se distende pela Parahyba e Pará que no Rio Grande 

do Norte existe o espírito ‘rapidíssimo’ do nosso Cascudo10. 

O superlativo “rapidissimo” entre aspas remete à primeira 
carta que lhe fora enviada por Mário de Andrade, com data de 
28 de novembro de 1924:

[...] Mas como ainda é difícil o Brasil, santo Deus! Daqui pra aí 

é ainda um romance de Júlio Verne e eu não tenho as forças 

necessárias para viver êsse romance. Só entrei em relações 

com o Luís da Câmara Cascudo, rico espírito rapidíssimo. 

Dos outros não sei nada senão o que você conta (INOJOSA, 

1968-1969, p. 339, grifo nosso). 

Em resposta à última carta de Câmara Cascudo, do ano 
de 1924, Joaquim Inojosa enviou, nos primeiros dias de 1925, 
uma missiva na qual se destaca a imagem que ele fazia do 
amigo, com fortes traços relacionados ao ritmo dos tempos 
modernos, de velocidade e agitação, chegando a associar o 
relato de um acidente de trem no interior do Nordeste a um 
desastre acontecido na Europa, como a indicar a sintonia com 
o mito da velocidade que, naquele momento, ainda ecoava do 
futurismo de Marinetti. São alusões que convergem claramente 
para o enaltecimento da militância, para o incentivo à atitude 
vanguardista de Câmara Cascudo, que é visto também como  

10 Documento coletado no arquivo do Instituto de Estudos Brasileiros – IEB/USP, 

com a seguinte referência: INOJOSA, Joaquim. Recife, fev. 1925. Arquivo Mário 

de Andrade – Série: Correspondência de Mário de Andrade. MA-C-CPL, n. 3713.
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“o dominador natalense”. Com a finalidade de obter uma melhor 
comparação, citamos partes dos corpos dos dois documentos: 

a) Cascudo, 28 dez. 1924:

Ahi encontrará V o promettido. As cartas, o retrato e o abraço 

pelas lindas coisas que disse de mim.

Não tenho passado bem de saúde. Fiz uma viagem para o 

interior e o trem especial onde eu seguia resolveu-se virar 

e machucou-me um braço. Não teve grandes consequencias 

e é um motivo. Um bello e sonoro motivo para nada fazer e 

desmentir o meu caro Inojosa que me emprestou as qualida-

des yankees da vitesse.

b) Inojosa, 6 jan. 192511:

[...] Neste anno Santo de 925, tenho que iniciar as minhas 

preces, rezando pelo seu prompto restabelecimento. Luiz o 

dominador natalense reproduzir... o presidente da França... 

faz pouco tempo... desastre de trem.

Bravo!

Recebi, hontem, carta do Rocha. Sempre e sempre, a falar 

do Cascudo.

Leu a carta do Mario que publiquei no “Jornal do Commercio”?

11 Trecho transcrito de acordo com documento manuscrito pesquisado no 

Acervo do Ludovicus – Instituto Câmara Cascudo. 
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O próprio Câmara Cascudo não ficava atrás na cons-
trução dessa imagem, como se percebe no ato reiterativo de 
inserir em mais duas cartas o mesmo assunto com retoques 
de narrativa literária: 

Agora uma notícia. Sabe que o dia 24 ia dar-lhe um assunto 

explêndido? Ia morrendo banalmente. Estùpidamente. Nem 

sequer tinha lido os artigos do sr. Kalogeras no Jornal. Fui a Lajes 

de auto. Quebrou. Trem especial. Virou a locomotiva, espatifou-

-se o tênder. Moralidade: machuquei um braço e fiz um discurso 

em Lajes onde citei Ruy, Hermes (o Fonseca), Nilo, Seabra, Artur 

Bernardes e outros gigantes (Cascudo, 6 jan. 1925).

Não me esquecerei do minuto-relâmpago em que vi a “22”, 

imensa mancha bufante e rápida, precipitar-se num fragor de 

ferro ardido, fumo e brasas soltos pelo ar, na garganta cinzenta 

do barranco. Não me esquecerei. Pode ser passadismo. Não me 

esquecerei (Cascudo, 12 jan. 1925).

Finalizando a carta de 6 de janeiro de 1925, o pernam-
bucano recorre ao mesmo expediente do amigo natalense 
para solicitar uma colaboração para o Jornal do Commercio, 
mas qualifica a sua interlocução ao expor o autoritarismo 
disfarçado na camaradagem (“A intimidade entre irmãos, não 
exclue certa autoridade, às vezes, de um para com o outro”), 
talvez de modo irônico para demonstrar certo incômodo com 
o tom imperativo da carta recebida do “caloiro enfeitado” em 
dezembro do ano anterior:

A intimidade entre irmãos, não exclue certa autoridade, às 

vezes, de um para com o outro. 
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Pois bem: intimo-o a preparar um longo Trabalho para a 

edição de anniversario do “Jornal do Commercio”, que sairá, 

ainda, nos primeiros dias de Abril, e conterá 100 paginas. 

Uma pagina reservo-a para o Sr.... caloiro enfeitado... L. C. C. 

(Inojosa, 6 jan. 1925).

As amabilidades são simultâneas, mas têm gradações 
distintas que desmentiriam uma perfeita harmonia de posi-
ções. Em resposta à alusão ao poder, Câmara Cascudo dispara: 
“Quanto ao Mr. le President de France... Fôsse eu semelhante 
bicho e estaria V. embaixador. Em Portugal!!...” (Cascudo, 12 
jan. 1925)12. A atitude responsiva de Câmara Cascudo, que sutil-
mente se deixa refletir na sua posição de comando e, ao mesmo 
tempo, rebate o valor absoluto que lhe é impingido pelo amigo, 
é bastante significativa da sua posição dentro do movimento 
modernista, como se percebe no comentário que ele fizera de 
A Arte Moderna, na sua resenha, demonstrando o desejo de certa 
independência com relação ao movimento: 

No Rio Grande do Norte couberam-me os galões do generalato. 

Vindos de taes mãos dadivosas não recuso: Mas, ponho restric-

ções. Não sei sob qual bandeira me bato e ajo.

Até aqui a única theoria litteraria que me seduz é a minha. Há a 

compensação de ser eu só. E já é muito (Cascudo, 22 ago. 1924).

Após a leitura do primeiro bloco de cartas (três de Câmara 
Cascudo, enviadas em 1924; uma de Joaquim Inojosa, enviada no 

12 Em Inojosa (1968-1969, p. 380), esta carta aparece com o registro de sua 

data equivocado: 21-I-25.
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início de 1925), faz-se necessário acrescentar que o segundo bloco, 
composto de doze documentos (dez cartas de Câmara Cascudo, 
nove delas enviadas em 1925 e uma em 1926; duas de Joaquim 
Inojosa, uma enviada em 1925 e outra em 1926), não acrescen-
ta novidades em relação ao primeiro, embora se perceba já o 
incremento, no segundo bloco, de alguns elementos avaliativos 
da campanha modernista. Mantêm-se os assuntos e as atitudes 
dos missivistas em relação ao movimento literário e cultural da 
época, assim como a proximidade de ambos em relação ao líder 
Mário de Andrade. Para efeito de exemplificação, destacam-se 
os seguintes tópicos recorrentes na correspondência.  

a) Comentários e elogios relativos a estilo:  

É lógico que não pretendo dizer o meu agradecimento sobre as 

lindas coisas que escreveu... Meus livros foram os pretextos,  

o thema, o banal thema que é uma desculpa para a improvisa-

ção maravilhosa. V. dado o schema chromathico e monotonico 

do meu estylo creou esta pyrotecnica miraculosa e fascinante 

que depressa deslumbra e passa (Cascudo, 5 jan. 1925);

Parabens pelo que tem escripto. Leio com todos os olhos da 

curiosidade mental as suas affirmações criticas. Mens divinior! 

Influxo divino que só é dado aos serenos (Cascudo, 12 jan. 1925);

E V.? Que tem feito, elegante? (Cascudo, 10 mar. 1925);

Creio que é inútil mandar aviso das minhas continuadas leitu-

ras onde vejo o traço da sua assignatura... [...]. Há, passando o 

ciscador nas bellezas e novidades estheticas do prosear, uma 
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vibração segura, intensa e mais e sobretudo, límpida, clara, 

transparente. Já que V. não se pode defender em sua modestia 

[...] deixe-me dizer que o sol nunca se põe em seus perío-

dos... Verbo dubio... Pôr, assim como nos domínios ingleses. 

Construção syntatica que merece um puxavante do sr. Caio, 

sereno philologo (Cascudo, 13 ago. 1925).

b) Referências a intercâmbios e divulgação do modernismo:

Seja V. o ponto de referência entre o Norte e Sul. Ninguém 

pode competir. V. é o natural núcleo irradiante por que tem 

talento e tem bondade. 

Segue incluso um artigo inédito do Jayme Adour da Câmara 

sobre o Giraudoux (Cascudo – Sem data);

Ahi vai a carta que do Sr. Luis Emilio Soto recebi. Faça uso e 

ma restitua. Eu de mim discordo com a prioridade do Graça no 

movimento. Já V. estava fazendo reacção. Os paulistas tinham 

feito a Semana de Arte Moderna. Havia a Paulicéa do Mario... 

(Cascudo, 8 mar. 1925);

Não se espante recebendo noutro envelope um retalho de 

jornal. Revolvendo papeis descobri não ter enviado a V. a 

transcripção dum artigo do Sáez. E estou a dar os parabens 

pela sua resposta ao portugues Portella. O Brasil brasileiro 

deve ser explendido... mas V. não pôs meu nome na lista dos 

presenteados (Cascudo, 10 mar. 1925);

Muito bem. Agora é responder aos argentinos e ficar sabore-

ando a fama. V. agora dispensa o intermediario e vá agindo... 
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e vencendo. Se não tivesse inteira confiança em sua acuidade 

intellectual, deixaria quieto o seu trabalho. Mas V. vale. E muito 

[...]. Já recebi a Escrava do Mario de Andrade e o Suavi-Austero 

de meu pobre Elysio (Cascudo, 14 mar. 1925);

O artigo sobre as igrejinhas litterarias está optimo. 

Optimissimo (Cascudo, 25 mar. 1925);

Remetto duas poesias minhas. [...] Uma para o meu (e de 

V.) Mário e outra inteiramente sua. Sacuda-as na pagina 

litteraria dos domingos em bom lugar (Cascudo, 13 ago. 1925);

E que faz V.? E a “Arte Moderna”? Aqui tenho feito maravilhas. 

Arrebanhei Othoniel Menezes, Jorge Fernandes, Luís Torres, Pedro 

Lopes Júnior, Joaquim Wanderley13, grandes nomes das catorze 

patas do soneto. Publicarei revistas. Escrevi coisas tremendas. 

Tenho feito rumor, barulho, guincho. (Cascudo, 9 set. 1925);

Recebi, hontem, carta do Rocha. Sempre e sempre, a falar 

do Cascudo.  

Leu a carta do Mario que publiquei no “Jornal do 

Commercio”? (Inojosa, 6 jan. 1925);

Não sei como agradecer-lhe as apresentações que me fez 

aos escriptores de Buenos-Aires. Ambos escreveram-me 

lindas cartas. O Sanchez-Saez, enviou-me o nº 6 de Inicial, 

e comunicou-me iria traduzir, para publicar nessa revista, a 

13 Provavelmente, Ezequiel Wanderley, e não “Joaquim”. Não consta, nos 

arquivos pesquisados, o documento original desta carta.
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minha plaquette – “A Arte Moderna”. Referem-se a v. com o 

elogios que v. merece.

Já lhe disse que o Rocha Ferreira me fez offerta de um lindo retrato 

delle, e escreveu-me resumindo, em lindas frases, a novella que 

vai publicar? O Mario de Andrade enviou-me “A Escrava que não 

é Isaura” – esplendido livro (Inojosa, 9 mar. 1925).

c) Referências à vida cultural recifense:

Recife é a terra das revistas nominaes. Lobis-Homen morreu 

antes de nascer. Morto-Vivo não sahiu. Modernicéa continuará a 

tradição passadista de abolôrecer no nascedouro? Revista de 

expressão Recife desconhece. (Cascudo, 10 mar. 1925);

E V. que faz? Que pretende fazer? E Recife?  E aquellas senho-

rinhas irreaes e lindas que me acharam deliciosamente 

meio-doido? (Cascudo, 13 ago. 1925);

[...] depois, as consequencias do reinado de Momo. Quasi 

quinze dias doente. Ergui-me hontem, e mui provavelmente 

terei de passar uns dias no engenho. Isto, sem o Cascudo – 

esse gigante de alegria – estar aqui; porque, si estivesse, os 

excessos carnavalescos teriam sido de escachar. Eu, o Góes, 

o Dustan – cabeças de um bloco – dizíamos sempre – Ah! o 

Cascudo! V. devia ter passado o carnaval aqui; v. é, já, do nosso 

meio, de tal forma integrado em nós, que está senhor do nosso 

passado e dos nossos planos futuros. (Inojosa, 9 mar. 1925);

A ultima novidade literária do Recife é o apparecimento do livro 

de versos – Terra Esteril – de Seve-Leite. Um livro esterilissimo, 
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a começar pelo titulo. [...] Vamos mal em questões de letras... 

bellas-letras, porque, em questão de letras bancarias, o assucar 

está subindo escandalosamente... (Inojosa, 9 mar. 1925).

Os tópicos destacados reiteram o caráter modernista das 
missivas, aspecto que se particulariza em outros tópicos menos 
recorrentes e aparentemente contraditórios desse caráter, uma 
vez que, em princípio, destoariam do espírito modernista: 
trata-se da relação com o passado, do respeito às instituições 
sociais e do apego aos elementos da cultura regional. 

Câmara Cascudo se reconhece “passadista” e aceita a 
filiação a instituições conservadoras (“P.S.: meu irmão o destino 
é soberano. Nasci para ser passadista. O Barão de Studart propôs-
-me e eu estou feito socio do Instituto do Ceará” – Cascudo, 12 
jan. 1925). Nesse mesmo espírito de reverência, apela ao amigo 
em carta de 14 de março de 1925: “Não ironise o Archeologico. 
Fui eleito socio correspondente”. No mesmo contexto, informa 
que publicará um livro – Lendas e Tradições do Nordeste Brasileiro 
(Carta de 9 set. 1925) – cujo título, ressaltamos, não se encaixa 
em um campo semântico estrito da vanguarda modernista, e sim 
de respeito às tradições regionais. Joaquim Inojosa, ao contrário, 
quase se desculpa por obedecer aos rituais da sociedade civil: 

Sei que esta noticia te agrada: estou noivo. No dia em que a 

minha pequena, de quem tanto te falei, completou 16 anos, 

eu, com a solennidade do protocollo (nisto fui passadista),  

a pedi em casamento (Inojosa, 29 maio 1926).

Dentro dessa caracterização geral de tópicos relaciona-
dos a aspectos que destoam do caráter modernista das cartas, 
foram verificados também outros elementos, linguísticos e 
textuais, dos documentos. Observou-se, por exemplo, o emprego 
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generalizado da forma de tratamento de segunda pessoa (você), 
de modo a substituir o emprego do tu (tratamento esperado, na 
época, nas relações interpessoais de intimidade). No entanto, a 
forma aparecia abreviada e com letra maiúscula (V.) na escrita 
dos missivistas e com mais frequência nas cartas de Câmara 
Cascudo, confirmando uma problemática já observada nas 
cartas do potiguar dirigidas a Mário de Andrade:

[...] a forma você aparece graficamente abreviada e com letra 

maiúscula (V.). Por ser uma forma híbrida em processo de 

mudança, esse você poderia resguardar vestígios de polidez 

do tratamento original (Vossa Mercê) e, nesse caso, faria parte 

de uma TD [tradição discursiva] predominante, seguindo 

o remetente um determinado padrão modelar de escrita 

(LOPES, 2012, p. 44).  

Considerando formas tratamentais empregadas nos 
documentos, motivadas pelas tradições do texto, assim como 
a possibilidade de essas formas serem vistas como indícios da 
norma linguística da época, Lopes (2012) identifica um padrão 
de comportamento conservador14 do missivista Câmara Cascudo, 
mas pondera ressaltando que a generalização no emprego de 
você no lugar de tu como tratamento significa um indício de 

14 Cyrino (2012, p. 112-113) avalia também que Câmara Cascudo apresenta uma 

linguagem muito mais conservadora do que Mário de Andrade, observando 

que o missivista potiguar não realiza o sujeito da segunda pessoa do singular 

(ex.: “Tudo quanto [você] publicou na Revista do Brasil e América Brasileira 

de alegria, é-me conhecido”) e que Mário de Andrade, por sua vez, realiza o 

pronome você (Ex.: “Você há-de permitir à minha modéstia que confesse a 

alegria que me deu o seu artigo”).
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menor distância, mais solidariedade e menos formalidade entre 
os correspondentes: 

É preciso ressaltar, entretanto, que no início do século XX o 

emprego de você já se fazia presente, de maneira tímida, nos 

mesmos contextos sociofuncionais que o pronome íntimo 

original tu (LOPES, 2012, p. 44, grifo do autor). 

Se os tópicos destoantes do caráter modernista das 
cartas não chegam a ter uma força capaz de se contrapor a tal 
caráter, devem, ao menos, ser lidos como variantes de uma 
linha aparentemente homogênea, ou seja, a linha hegemônica 
nacional modernista15. Alguns desses tópicos são revelados nas 
regras interacionais do gênero em questão, espécie de jogo com 
regras determinadas. Seja o caso do recebimento e do envio 
de textos paralelos aos elementos constitutivos principais das 
cartas. Espécies de anexos dos documentos – livros, recortes de 
jornais, fotografias, poemas a serem publicados ainda, endere-
ços de amigos, artigos inéditos, cartas recebidas de amigos em 
comum –, esses textos representam uma inserção dos missivistas 
no movimento cultural da época, revelando os seus empenhos 
na divulgação e consolidação de uma determinada dominante, 
no caso, a brasilidade16. 

15 Em outra linha de interpretação, esses tópicos poderiam ser vistos como 

imagens de uma filiação cascudiana ao regionalismo tradicionalista liderado 

por Gilberto Freyre, mas consideramos que não há elementos bastantes para 

argumentar em favor de tal hipótese. 
16 Aspecto que se revela na linguagem das correspondências entre os dois 

intelectuais nordestinos e Mário de Andrade (que demonstrava a consciên-

cia de uma escrita “brasileira”). Em estudo sobre a sintaxe de colocação 
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Além de possuírem uma autonomia enquanto anexos, 
esses textos reforçam os valores admitidos pelos missivistas 
e são reforçados por esses mesmos princípios, uma vez que se 
encadeiam aos assuntos tratados nas cartas. Vinculados a eles, 
destacam-se, no conjunto, as seguintes referências presentes 
nos elementos constitutivos principais: menção elogiosa  
a Brasil brasileiro17 (Cascudo, 10 mar. 1925); informe sobre a 
conclusão da escritura do livro Lendas e tradições (Cascudo, 13 
ago. 1925; Cascudo, 9 set. 1925 – nesta última, o título é modifi-
cado para Lendas e Tradições do Nordeste Brasileiro); comentários 
sobre o carnaval (Inojosa, 9 mar. 1925); alusão ao dia dos Reis 
Magos (Cascudo, 5 jan. 1925). Essas referências, como sintomas 
de tradições discursivas, revelam a adesão dos missivistas a 
uma tradição cultural que valoriza aspectos localistas da 
cultura. No caso da adesão de Câmara Cascudo a essa tradição, 
convergem valores provenientes do regionalismo e da brasi-
lidade. Neste caso, é significativa a mudança, no espaço de 
tempo de apenas um mês, do título do livro que ele pretendia 
publicar: as lendas e tradições passariam a representar o 
“Nordeste”, mas seriam “brasileiras”.

dos pronomes clíticos nas cartas de Câmara Cascudo enviadas a Mário de 

Andrade, Marco Antonio Martins (2012) conclui que, neste aspecto, o missi-

vista potiguar já utiliza padrões de uma gramática vernacular brasileira. 
17 O Brasil brasileiro – palestra realizada por Inojosa em Moreno-PE, em 8 de 

agosto de 1925 e publicada em plaquete pelo Jornal do Commercio. Segundo 

Neroaldo Pontes de Azevêdo (1984, p. 69-92), a conferência repercutiu de 

forma a marcar a nova etapa de divulgação do modernismo, em torno da 

pregação da brasilidade, perspectiva junto à qual Inojosa se manteve até 

inícios de 1929, quando Ascenso Ferreira assumiu a continuidade das ligações 

de Pernambuco com o modernismo.
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Se os elementos destacados revelam a filiação dos dois 
missivistas às tradições da cultura local, outros elementos 
demonstram o desejo de ambos no sentido de uma filiação 
explícita a aspectos do modernismo, num híbrido de adesão 
ao programa, à cultura da modernidade, à modernização 
tecnológica e econômica, às vezes de forma indistinta. Seja o 
caso da menção a locomotivas e aviões, duas novidades moder-
nas introduzidas na região, que os dois amigos selecionam 
para a composição das suas missivas. Esses dois elementos 
do mundo sem fronteiras como que emolduram, avalizando, 
o caráter moderno dos seus passageiros, que propagandeiam o 
modernismo impregnado em títulos de livros, revistas, eventos 
e personagens relacionados: Paulicéa, Modernicéa, A Arte Moderna, 
Semana de Arte Moderna, Cendrars, etc. 

As cartas revelam também a adesão ao processo de moder-
nização regional, demonstrando a necessidade de integração 
a uma ordem que disputava a hegemonia da antiga produção 
econômica em crise, o que obrigava à mistura de negócios com 
literatura em uma mesma missiva. As “letras bancárias” contra-
cenam com o mundo das letras, como se percebe nos seguintes 
trechos de cartas trocadas entre o promotor público pernambu-
cano e o filho do mais próspero comerciante potiguar da época. 
Depreende-se, nos seguintes trechos, que houve uma demanda 
de negócios, conforme o mote da primeira citação:

Tratei do assumpto da representação. É necessario que faças, com 

urgencia, o seguinte: uma carta commercial ao Sr. João Pessôa 

de Queiroz, director- gerente da Fabrica de Tecelagem de Sêda 

e Algodão de Pernambuco (Pombal-Recife), candidatando-te 

(digo – a firma), a ser o representante exclusivo da fabrica nesse 

Estado. Si quizeres – e será melhor – poderás expor, logo, quaes as 
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garantias apresentadas. Naturalmente elle responderá, ficando 

eu empenhado nessa resposta.

Digo-te – com urgencia – porque já existe aqui uma carta de 

não sei o que Garcia, de Natal, propondo-se à representação. 

Contarias, porém, com o meu trabalho e a minha amizade. 

(Inojosa, 29 maio 1926);

Na proxima sexta-feira terá o sr. J. Pessoa de Queiroz a nossa 

proposta. Seguirá d’aqui quinta-feira. Meu Pai está viajando 

e somente amanhã regressará. Deixo em suas [mãos] el caso... 

(Cascudo, 1 jul. 1926).

Quando muito, esse tópico representativo do mundo dos 
negócios indica o lado prático da convivência dos dois atores: se 
os dois trechos destacados não são estritamente literários, neles 
aparece com mais facilidade a vida prosaica, o mundo do cotidia-
no das personagens. Contudo, há uma sutileza a ser observada: 
o tópico revela a inserção dessas personagens em uma ordem de 
negócios distinta daquela que tradicionalmente se apresentava 
no núcleo pernambucano do poder, qual seja, a ordem do modo 
de produção que girava em torno da cana-de-açúcar. Revela, 
por sua vez, o contexto em que se situa o destinatário potiguar, 
qual seja, o cenário determinante de uma vocação interiorana, 
sertaneja, representativa do lugar onde se produzia o algodão18.

18 De acordo com José Luiz Ferreira (2011), o sertão, a cidade do Natal e o 

vale do Ceará-Mirim constituíam os três principais núcleos da tradição 

identificados por Câmara Cascudo no início do século XX. A necessidade 

de um estudo da tradição sertaneja é demonstrada com a pesquisa da qual 

resultou a publicação de Vaqueiros e cantadores (1939).
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Ainda relacionado ao andamento da “campanha”, chamou 
a atenção da pesquisa a referência a um texto paralelo aos 
elementos constitutivos principais das missivas – “As Igrejinhas 
literárias” – que é elogiado por Câmara Cascudo em carta de 25 de 
maio de 1925: “O artigo sobre as igrejinhas litterarias está opti-
mo. Optimissimo”. Joaquim Inojosa defende nesse texto, publica-
do no Jornal do Commercio em 13 de maio 192519, a formação do que 
ele define como “A reunião de vários intelectuais, apenas, para 
um trabalho conjunto” contrapondo as “igrejinhas” às Academias 
(“sinônimo de inatividade”). Os modelos recentes desse tipo de 
organização seriam – revelando mais uma vez a adesão do autor 
do artigo ao modernismo –, as igrejinhas paulistas e cariocas:

É o que também se verifica em São Paulo, afirmando-se 

pertencer ao sr. Mário de Andrade a chefia do grupo, porque 

à sua residência comparecem, assiduamente, os novos, cujo 

sopro vai mudando, já, o rumo das letras e das artes nacionais.

O mesmo, no Rio, gravitando, em torno do sr. Graça Aranha, 

valorosos cavaleiros do sonho, cada qual mais forte, animado 

e gentil (INOJOSA, [1962?], p. 165).

A formação das igrejinhas literárias parece ter sido de 
fundamental importância para a divulgação do movimento. 
A “estudantada” recifense, a corte do “Principado do Tirol” e a 
academia natalense “Diocésia”20 eram representações regionais 

19 Inserido na coletânea Escritos diversos – II (INOJOSA, [1962?], p. 163-166).
20 A narração de episódios acontecidos nesses ambientes informais da vida 

literária recifense e natalense foi publicada em textos diversos, como Gente 

viva (CASCUDO, 1970), Belle Époque na esquina: o que se passou na República 



66

Humberto Hermenegildo de Araújo
Uma epistolografia de “modernistas”

dessas igrejinhas, diversas em tudo das organizações oficiais, 
institucionalizadas, o que não impedia o trânsito de Câmara 
Cascudo nessas organizações.

Por volta de 1925, Câmara Cascudo dá por encerrada uma 
fase de divulgação do movimento, segundo ele, “a campanha 
modernista”. Nessa fase, reconhece o papel desempenhado por 
Graça Aranha, mesmo em tom de discordância, e não apresenta 
dúvidas quanto à liderança de Mário de Andrade (“Já V. estava 
fazendo reacção. Os paulistas tinham feito a Semana de Arte 
Moderna. Havia a Paulicéa do Mario... O Graça tornou o movimen-
to collectivo. Não acha V.?”)21. As ações narradas, do pretérito 
(“Arrebanhei [...] grandes nomes das catorze patas do soneto”; 
“Escrevi coisas tremendas”) e do presente (“V. está indicado pra 
ter a segunda coragem”; “Aqui tenho feito maravilhas”; “Tenho 
feito rumor, barulho, guincho”), aparecem no argumento como 
abonadoras da necessidade de continuação da campanha em 
nova fase (“Publicarei revistas”).

Os elementos apresentados apontam para a existência de 
tensões em uma mesma fase de divulgação e consolidação do 
movimento modernista no Nordeste. O desafio posto aos dois 

das Letras Potiguar (SANTOS, 2009), Natal de meu Tempo: crônica da cidade 

do Natal (GUIMARÃES, 1999).
21 Carta de 8 de março de 1925. Antes do trecho citado aparece: “Eu de mim 

discordo com a prioridade do Graça no movimento” – trata-se de comentário 

sobre uma carta recebida do argentino Luis Emilio Soto, o qual assimilara a 

interpretação de Joaquim Inojosa em A Arte Moderna sobre o papel de Graça 

Aranha no modernismo (“Graça Aranha, todos sabem, trouxe para o Brasil, 

depois de uma longa estada na França, o credo da Arte Nova, rezado, pela 

primeira vez, na Semana de Arte Moderna, no Theatro Municipal de São 

Paulo” – INOJOSA, 1984, p. 7).
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nordestinos (abrir a realidade regional para o diálogo franco 
com as perspectivas modernistas) tem como resultado duas 
posições distintas, envolvendo as duas personagens principais 
dessa história. A de Joaquim Inojosa permite a apreensão de 
um modernismo tardio, considerando o contexto do início do 
século XX, em que o futurismo e a Semana de Arte Moderna 
de 1922 já alcançavam os seus desdobramentos em vertentes 
distintas das suas matrizes. “Tardio”, contudo, apenas em 
relação ao chamado modernismo paulista, em que se assistia 
à polêmica entre futuristas e passadistas. Atual, portanto, no 
contexto da repercussão regional. A posição de Câmara Cascudo 
oscila, por sua vez, de “modernista”, sobretudo na sua interlo-
cução com Joaquim Inojosa, a “brasileiro” quando dialoga com 
Mário de Andrade. Tal posicionamento pode servir de baliza 
na compreensão do modo como se deu a descentralização do 
modernismo naquele momento em que se expandia nacional-
mente e deixava, portanto, de ser o “modernismo paulista”. 

Nesse sentido, faz-se necessário recuperar para a discus-
são o vínculo entre a adoção do programa da brasilidade pelo 
modernismo e a necessidade de valorização da tradição. O “espí-
rito de brasilidade”, relacionado ao nacionalismo, correspondia 
na prática ao empenho pela procura de conteúdos brasileiros 
para a nova forma literária, o que determina uma grande 
importância para a tradição. Em entrevista concedida (em 12 
dez. 1925) ao jornal A Noite, do Rio de Janeiro, Mário de Andrade 
demonstrava a valorização desse aspecto imprescindível para a 
afirmação da identidade nacional desejada naquele momento, 
ao afirmar nos seguintes trechos:

Nós só seremos de deveras uma Raça o dia em que nos tradi-

cionalizarmos integralmente e só seremos uma Nação quando 
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enriquecermos a humanidade com um contingente original e 

nacional de cultura. O Modernismo brasileiro está ajudando 

a conquista desse dia;

Nós já temos um passado guaçu e bonitão pesando em nossos 

gestos; o que carece é conquistar a consciência desse peso, 

sistematizá-lo e tradicionalizá-lo, isto é, referi-lo ao presente;

Tradicionalizar o Brasil consistirá em viver-lhe a realidade atual 

com a nossa sensibilidade tal como é e não como a gente quer que 

ela seja, e referindo a esse presente nossos costumes, língua, nosso 

destino e também nosso passado. (MÁRIO DE ANDRADE, 1985, 

p. 148-149, grifo nosso.)22

O empenho no sentido de promover a tradicionalização 
ocorre já a partir de 1924, podendo ser verificado em cartas 
enviadas a Carlos Drummond de Andrade, Sérgio Milliet e 
Manuel Bandeira. Iumna Maria Simon (2011, p. 86) resume o 
sentido desse empenho: 

Criar usos próprios e internos para a apropriação da literatura 

universal, estabelecer códigos literários e sistemas de transmis-

são de vasto alcance, posicionar-se em relação aos componentes 

22 Segundo Margarida de Souza Neves (1998), “Poucas vezes um trecho tão 

breve resume com tanta precisão e com tanta veemência as teses centrais do 

trabalho de Mário de Andrade e de sua concepção do modernismo: a busca 

da tradição como tarefa; a fusão do passado com o presente como desafio;  

a busca do universal no mais particular e autêntico”. Disponível também em 

versão digital: <http://www.historiaecultura.pro.br/modernosdescobrimen-

tos/desc/mario/frame.htm>. Acesso em: 27 abr. 2017.
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recalcados da nacionalidade e do mundo popular, delinear 

linhas de continuidade nas quais se verificasse a formação de 

uma tradição local – tais eram os pré-requisitos para que a 

tradição nacional alcançasse funcionamento pleno. 

O funcionamento pleno da tradição nacional não se daria 
sem o reconhecimento das tradições regionais. Nesse sentido, os 
dois missivistas demonstram, menos nas suas cartas recíprocas 
do que em outros escritos publicados na imprensa local, uma 
forte preocupação com esse aspecto da cultura23. Em correspon-
dência de 12 de janeiro de 1925, Câmara Cascudo faz uma solici-
tação ao amigo pernambucano: “Não li a carta do Mario. E muito 
me interessaria fazê-lo. Olhe! Mande-m’a”. Nessa carta (28 nov. 
1924)24, o autor de A escrava que não é Isaura tem o objetivo de escla-
recer sobre os ideais modernistas, estabelecendo uma diferença 
entre “espírito modernista” e “processos modernistas”, talvez 
considerando conceitos equivocados e confusões relativas aos 
atores do movimento modernista (Graça Aranha, por exemplo) 
presentes em A Arte Moderna, de Joaquim Inojosa. Preocupava-o, 
sobretudo, a diferença entre uma poética modernista “universal” 
e a sua aplicação à “realidade contemporânea” do Brasil. Nesse 

23 Anexos de Ferreira (2011), assim como esparsos publicados por Câmara 

Cascudo (a exemplo de CASCUDO, 2005); os textos reunidos em Escritos 

diversos – II (INOJOSA, [1962?]) e os títulos elencados em 60 anos de jornalismo 

– 1917-1977 (INOJOSA, 1978). No mesmo período, destaca-se vasta produção 

de Gilberto Freyre reunida em Tempo de aprendiz (1979) e Tempo morto e 

outros tempos (2006).
24 Publicada no Jornal do Commercio, de Recife, em 28 dez. 1924. Segundo 

Joaquim Inojosa, Mário de Andrade deu tanta importância ao seu conteúdo 

que solicitou cópia do jornal, além de ter discutido o assunto com Manuel 

Bandeira (INOJOSA, 1968-1969, p. 341-343).
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viés, refere-se à necessidade de criar uma arte brasileira e, 
consequentemente, ao “abrasileiramento do brasileiro”:

Veja bem: abrasileiramento do brasileiro não quer dizer 

regionalismo nem mesmo nacionalismo – o Brasil pros brasi-

leiros. Não é isso. Significa só que o Brasil pra ser civilizado 

artisticamente, entrar no concerto das nações que hoje em 

dia dirigem a Civilização da Terra, tem de concorrer pra esse 

concerto com a sua parte pessoal, como o que o singulariza 

e individualiza, parte essa única que poderá enriquecer e 

alargar a Civilização. Da mesma forma que do lado prático. 

Se nós quiséssemos concorrer pra organização econômica 

da Terra, com o trigo próprio da Rússia ou o vinho próprio 

da França ou da Itália, a nossa colaboração seria inferior, 

secundária, subversiva e inútil [...]. Mas com a borracha, o 

açúcar e o café e a carne nós podemos alargar, engrandecer a 

economia humana. Da mesma forma nós teremos nosso lugar 

na civilização artística humana no dia em que concorrermos 

com o contingente brasileiro, derivado das nossas necessi-

dades, da nossa formação por meio da nossa mistura racial 

transformada e recriada pela terra e clima, pro concerto dos 

homens terrestres (INOJOSA, 1968-1969, p. 341).

Finalizando, Mário de Andrade reitera o sentimento de 
dificuldade diante da falta de conhecimento do Brasil, com o qual 
iniciara a carta, apontando como causa uma formação ainda não 
concluída: “Mas que trabalho pesado tem de ser o nosso neste país 
de expressão tão vaga, em formação ainda como os alagadiços 
páramos dessa Amazônia que me chama diariamente”. Inojosa 
responde a essa carta noticiando que “No meio intellectual daqui 
causou a melhor impressão; e muita gente que, sistematicamente 
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o combate, o apllaudiu” (Recife, fev. 1925)25. No entanto, não há 
réplica quanto ao assunto “abrasileiramento do brasileiro”, e sim 
informes sobre a divulgação do modernismo e de A Arte Moderna. 
Ao ler as cartas de Joaquim Inojosa, percebe-se que a sua ação no 
movimento tinha um caráter de divulgação, com forte conotação 
militante, aspecto que se sobrepunha, portanto, a uma discussão 
a fundo sobre as grandes questões do momento.

No ano seguinte, a questão das tradições regionais reapa-
rece em carta do amigo paulista enviada a Câmara Cascudo 
(em 12 dez. 1925), tendo como motivo o recebimento de um 
convite para o Primeiro Congresso Regionalista do Nordeste, evento 
que seria organizado em 1926 por Gilberto Freyre e Odilon 
Nestor. Declarando-se “besta de entusiasmo”, Mário de Andrade 
esclarece, no entanto: “Em tese sou contrário ao regionalismo. 
Acho desintegrante da idea de nação e sobre esse ponto muito 
prejudicial pro Brasil já tão separado”. Refere-se à noção de 
regionalismo dominante no período anterior ao modernismo:

Alem disso fatalmente o regionalismo insiste sobre as dife-

renciações e as curiosidades salientando não propriamente 

o caracter individual psicologico duma raça porêm os seus 

lados exoticos. Pode-se dizer que exoticos até dentro do 

proprio país, não acha?26

25 Referência do documento no arquivo do Instituto de Estudos Brasileiros 

– IEB/USP: INOJOSA, Joaquim. Recife, fev. 1925. Arquivo Mário de Andrade – 

Série: Correspondência de Mário de Andrade. MA-C-CPL, n. 3713.
26 Tal avaliação vai ao encontro das análises do regionalismo realizadas 

por Antonio Candido. Em Literatura e subdesenvolvimento (1987, p. 140-162), 

essa etapa é caracterizada como “regionalismo pitoresco”. Um dos frutos 

da perspectiva regionalista, a chamada “literatura sertaneja”, teria como 
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E valoriza um sentido que seria útil ao que considera abra-
sileiramento do brasileiro: “É certo no entanto que regionalismo 
bem entendido traz beneficio grande sobre o ponto-de-vista da 
propria descriminação dos caracteres gerais psicologicos e outros 
dum povo”. Com tal esclarecimento, avalia: “Acho o programa um 
pouco acanhado e além de regionalista regionalizante o que é um 
perigo”. A seguir, contrapõe as teses do programa do congresso 
a sugestões que envia, ressaltando sempre a brasilidade e veri-
ficando que, nas teses relativas à vida artística e intelectual, o 
programa demonstra preocupação mais com lados práticos que 
propriamente ideológicos:

Entre as teses dos “Problemas economicos e sociais”27 vocês se 

esqueceram inteiramente do Brasil o que acho positivamente 

característica a anulação do aspecto humano, “[...] em benefício de um 

pitoresco que se estende também à fala e ao gesto, tratando o homem como 

peça da paisagem, envolvendo ambos no mesmo tom de exotismo” (CANDIDO, 

1975, p. 212-213). Em Literatura e Cultura de 1900 a 1945 (1980, p. 113-114), ao 

analisar o período pós-romântico da literatura brasileira, o autor situa o 

“conto sertanejo”: “Gênero artificial e pretensioso, criando um sentimento 

subalterno e fácil de condescendência em relação ao próprio país, a pretexto 

de amor da terra, ilustra bem a posição dessa fase que procurava, na sua 

vocação cosmopolita, um meio de encarar com olhos europeus as nossas 

realidades mais típicas. [...] tratou o homem rural do ângulo pitoresco, 

sentimental e jocoso, favorecendo a seu respeito idéias-feitas perigosas tanto 

do ponto de vista social quanto, sobretudo, estético”.
27 Segundo o programa-convite enviado, transcrito por Neroaldo Pontes de 

Azevedo em Modernismo e regionalismo: os anos 20 em Pernambuco (1984, 

p. 155), as teses eram: “1. Unificação econômica do Nordeste. Ação dos 
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um êrro. A primeira de todas as teses devia de ser: Contribuição 

do Nordeste para a constituição da Brasilidade psico-

logica, economico-social, linguistica e artistica. Prás 

pessoas que veem muito largo ou veem amorosamente 

como é o meu caso, isso está implicito no programa geral.  

O malentendido nasceu de haverem mais noventa-e-nove 

pessoas que se ajuntaram à primeira. Noventa-e-nove 

malentendidos quasi sempre é a porcentagem. Veja si corrige 

isso com tempo. Si eu pudesse estudar mais seria essa a tese 

que escolheria ou então furava o programa falando sobre o 

“Conceito de regionalismo”. Na “Vida artística e intelectual”28 

quasi com a mesma intenção nacionalizante em oposição à 

regionalizante das teses teria incluido: Caracteres gerais 

psicologicos do Brasileiro refletidos ou organizados 

tradicionalmente nas artes nordestinas. II: Contribuições 

linguisticas do nordeste para a lingua geral do Brasil (lexio-

logia, fraseologia, sintatica, modismos expressionais). III: 

poderes públicos e dos particulares; 2. Defesa da população rural. Habitação, 

instrução, economia doméstica; 3. O problema rodoviário do Nordeste. 

Aspecto turístico, valorização das belezas naturais da região; 4. O problema 

florestal. Legislação e meios educativos; 5. Tradições da cozinha nordestina. 

Aspectos econômico, higiênico e estético”.
28 Conforme o programa referido na nota anterior, as teses relativas à “Vida 

artística e intelectual” eram: “1. Unificação da vida cultural nordestina. 

Organização universitária. Ensino artístico. Meios de colaboração intelectual 

e artística. Escola primária e secundária; 2. Defesa da fisionomia arquitetô-

nica do Nordeste. Urbanização das capitais. Plano para as pequenas cidades 

do interior. Vilas proletárias. Parques e jardins nordestinos; 3. Defesa do 

patrimônio artístico e dos monumentos históricos; 4. Reconstituição de 

festas e jogos tradicionais”.
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Folclore nordestino. Não vejo bem aonde a gente poderia 

tratar disso nas teses do Congresso a não ser de folclore 

no tratar de festas e jogos tradicionais (S. Paulo 6 set. 1925) 

(GOMES, 1999, p. 141, grifo nosso).

Mário de Andrade chama a atenção para a predomi-
nância dos “lados práticos” em detrimento dos “ideológicos” 
questionando, portanto, o caráter do referido congresso. O seu 
programa se aproximaria mais de uma plataforma política de 
modernização regional aliada à defesa das tradições, deve-se 
reconhecer, do que de um programa literário próximo, por 
exemplo, a um manifesto artístico. Não por acaso, o missivista 
acrescenta ao final da carta, no seu Post-scriptum, a promessa de 
envio de Pau Brasil, de Oswald de Andrade29, como a alimentar 
“ideologicamente” o amigo com a nova e revolucionária estética 
da brasilidade. De modo cortês, finaliza: “Porêm de qualquer 
maneira que seja o Congresso é interessantissimo e desejaria 
estar aí”. Câmara Cascudo responde (em 12 dez. 1925): “Quanto 
ao Congresso... Que tenho eu com elle? As suas idéas ficaram 
justinhas na minha cabeça. Como se diz por aqui – direito que 
nem dedo em venta”. 

Diante do empenho de Mário de Andrade no sentido 
de trazer as tradições regionais para a formação da brasili-
dade, faz-se necessária uma problematização sobre o modo 
como essa questão chega até Câmara Cascudo, que já vinha 

29 O próprio Oswald de Andrade se encarregou de enviar cinco exemplares 

do livro a Joaquim Inojosa, segundo consta em bilhete (de 29 set. 1925) trans-

crito em O movimento modernista em Pernambuco (1968-1969, p. 347). Em carta 

anterior (INOJOSA, 1968-1969, p. 346-347), solicita que entregue a Cascudo 

um ou mais exemplares de “Memórias” [sentimentais de João Miramar] dentre 

os 50 que envia para distribuição no Nordeste.
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desenvolvendo estudos sobre o regionalismo desde o início do 
século e que era contemporâneo do movimento liderado por 
Gilberto Freyre em Pernambuco.

Como um dos poucos registros da aproximação entre 
Câmara Cascudo e Gilberto Freyre, ao longo dos anos de 1920, 
destaca-se o seguinte trecho de carta enviada pelo pernambuca-
no e inserido por Marcos Antonio de Moraes como nota à carta de 
Cascudo a Mário de Andrade, em dezembro de 192530. Sem data, 
a carta de Gilberto Freyre comenta o livro Joio, de 1924:

Há umas boas páginas mas no conjunto me parece um livro 

apressado que não justifica o subtítulo Literatura e crítica. 

É antes, jornalismo posto em livro. Prefiro as Histórias onde 

há páginas bem interessantes como aquela sobre a morte do 

holandês. Acho que a sua veia é antes histórica do que crítica.  

E é por isso que espero um trabalho sugestivo sobre estes cem 

anos de vida de Natal. Não estranhará V. a franqueza – sabendo 

que sem ela eu não sou eu.31

30 Cascudo (2010, p. 80), nessa carta, afirma que “o nível mental do Recife é 

inenarravelmente baixo”, mas destaca poucas personalidades como singula-

res: “Os ‘verdadeiros’, los raros, vivem como esse maravilhoso M. Bandeira, 

um Gilberto Freyre e mais dois, cercados pelo ódio e pelo respeito de um 

mundozinho de literatelhos grasnadores. Olhe que é quase uma ingratidão 

minha. Sou festejado”. 
31 A opinião de Mário de Andrade sobre os dois livros coincide com a de 

Gilberto Freyre, conforme se lê na carta de 26 de setembro de 1924: “Dos 

livros: Joio assinzinho; as ‘Historias’ o tempo não levará. Acho desagradavel 

essa mania de grudar crónicas em livro. Cronica é pra jornal. Livro é uma 

concepção mais inteiriça e completa. As ‘Historias’ são um livro. As suas 

cronicas ficaram muito bem num jornal. Em livro a maior parte delas perde 
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Ainda no ano de 1924, Câmara Cascudo publicou no jornal 
A Imprensa (Natal, 14 mar. 1924) o artigo A bengala de Gilberto Freyre, 
em que discorre sobre o estilo do futuro autor de Casa Grande 
& Senzala tomando como símbolo a bengala, “um stick fino, 
delgado, flexível, sibilante” que “redemoinha e zumbe nos dedos 
afilados de Gilberto Freyre”. Sugerindo ser leitor dos textos 
freyrianos numerados semanalmente no Diário de Pernambuco, 
Câmara Cascudo afirma que a bengala expressa melhor o “modo” 
estético de Gilberto Freyre do que as crônicas e artigos publicados 
pelo pernambucano na imprensa. A caracterização descrita tem 
o propósito de acentuar o traço localista e irônico em contrapo-
sição ao cosmopolitismo esperado de quem assimilou a tradição 
ocidental, europeia, uma vez que a personagem central da 

90% da graça e oportunidade. As cronicas estarão bem num livro postumo, 

si o autor delas atingir a celebridade. [...] Nas suas criticas há uma mistura de 

bom e mau que me atordoa. Aliás isso não tem importância porquê é opinião 

minha, pessoal. Em todo caso admirou-me a facilidade dos seus entusiasmos. 

[...] Quanto às ‘Histórias Que o Tempo Leva’, livro interessantissimo sobre 

todos os aspectos. Gosei de princípio ao fim. Excelente repositorio de esclare-

cimentos. Utilissimo. E sobre o ponto de vista artistico boa realização. O que 

mais me atrai nos seus escritos deste livro, e mesmo no Joio, Luís da Camara 

Cascudo, é a sua despreocupação da literatura. Não há esse preconceito de 

fazer literatura que é a maior praga da arte de escrever. Nada de frases bem 

acabadinhas, ritmos preconcebidos, adjectivos  para encurtar linguagem 

directa, pessoal, energica, simples, eficaz. Muito bem. Admiro o seu livro. 

Creia que sou sincero e não tenho a mínima intenção de lhe ser agradavel. 

Nem me importam teorias, modernismos, etc quando aprecio ou renego. 

[...] A sua dicção tem pontaria certeira as mais das vezes, Luís da Camara 

Cascudo. Gostei imensamente disso. Não será mesmo essa a maior conquista 

dos modernos?” (GOMES, 1999, p. 134).



77

Humberto Hermenegildo de Araújo
Uma epistolografia de “modernistas”

crônica havia, como se sabe, retornado do exterior. Nessa direção, 
a matéria-prima da bengala (“rama sinuosa, dúctil, vagamente 
amarela, cheia de asperidades e falhas”) teria sido arrancada 
“duma selva despenteada e bravia”. Seria, a bengala

[...] uma chibata de antigo mestre escola, cipó, tangedor 

de manada afeita ao descanso das demoras, vara afiada de 

guieiro moço desabituado ao passo remorado e lerdo do 

rebanho balidor.

A seguir, o autor da crônica esclarece que, entretanto, “é 
bengala apta a qualquer Darlington provinciano”. A singularida-
de do objeto descrito viria do fato de ele reunir a autenticidade 
da matéria regional com a aparência cosmopolita presente no 
modo como Gilberto Freyre se apresentava socialmente (costele-
tas de “toureno club-mar”, “paletó de três dedos de largo sob 38 
à sombra”, possuidor de “garçoniere”), o que se reflete na “atitu-
de sibililante e matreira” da personagem focalizada. Segundo o 
cronista, tal atitude corajosa, de um “espírito ávido de evolução 
incessante”, revelaria a absorção de um modernismo universal 
de forma integrada à tradição regional, no que resultaria um 
modo de ler à Tristan Tzara, segundo o qual “o melhor método 
é não possuir nenhum”.

A crônica de Câmara Cascudo apresenta dificuldades na 
sua compreensão, por se tratar de um texto impressionista, 
sem o devido distanciamento temporal e crítico. Escrito no 
calor da hora e sob os influxos da participação na vida literá-
ria do momento, gera dúvidas quanto ao posicionamento do 
seu autor com relação às ideias freyrianas daquele momento. 
José Luiz Ferreira (2008) sugere que essa crônica revela certo 
distanciamento entre os dois intelectuais nordestinos, fato que 
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seria motivado pelas diferenças entre os propagadores dos dois 
movimentos (modernismo e regionalismo) que disputavam a 
hegemonia cultural. Considerando a ironia predominante no 
texto, talvez seja possível reconhecer aí mais uma disputa de 
liderança do que diferenças de posicionamentos explícitos sobre 
os dois movimentos. Não obstante, o texto de Câmara Cascudo 
não caracteriza a atitude de um “discípulo” em relação a um 
“mestre” como seria, por exemplo, a atitude admirativa de José 
Lins do Rêgo em relação ao mesmo Gilberto Freyre. Uma perfei-
ta harmonia entre o “Príncipe do Tirol” e o “Espinho-de-urso 
pernambucano”32 anularia, provavelmente, as produtivas tensões 
motivadoras do diálogo cascudiano com Mário de Andrade.

Àquela altura, há dois anos ainda antes do Primeiro 
Congresso Regionalista do Nordeste, não se apresentava de forma 
clara e distinta o movimento que se confrontaria com o moder-
nismo na região, embora já tivesse forma um novo regionalismo 
a contracenar com o antigo, secular, provinciano, arraigado na 
cultura colonial ainda atuante33.

O modernismo chegou ao Nordeste crivado de tensões, 
uma vez que representado em registros distintos, todos eles 
combinados a uma tradição que se formara ao longo do proces-
so colonizador e do período formativo da nação. Essa tradição 

32 Expressão sutilmente sugerida no trecho: “[...] esta bengala, filha trans-

viada do gueri ancestralmente pundonoroso” – gueri; gueli: planta rubiácea 

originária da Índia, popularmente conhecida como Espinho-de-urso. Em 

Pernambuco, diz-se do homem alto e magricela (tal qual se apresentava 

Gilberto Freyre naquele momento).
33 A respeito dos dois tipos de regionalismo, c.f. o capítulo “Geografia 

em ruínas” de A invenção do Nordeste e outras artes, de Durval Muniz de 

Albuquerque Jr. (2006, p. 39-64).
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sedimentada nas instituições da sociedade e também em formas 
de transmissão populares era capaz de se impor no confronto 
com o processo de modernização do século XX. Sem esse diálogo 
de dominantes, em que se construíram consensos representados 
em obras literárias daí resultantes, não seria possível a consoli-
dação do movimento modernista na região.

A nova forma literária chegava inicialmente por meio de 
um modernismo “universal”, a partir do contato com paulistas 
e cariocas, mas também a partir da ação de Gilberto Freyre, 
que não deixava de ser igualmente um divulgador dessa nova 
forma, haja vista a sua apreensão da estética modernista dos 
norte-americanos. Faz-se necessário, então, reconhecer que 
tanto Gilberto Freyre quanto Câmara Cascudo podem ser 
considerados “modernistas” já naquele momento. Da mesma 
forma, desde o ponto de vista que examina especificamente a 
“divulgação” do modernismo, não há dúvidas quanto à adesão 
irrestrita de Joaquim Inojosa ao movimento. 

Há, porém, o desdobramento da questão em uma nova 
fase de repercussão dessas ideias no Nordeste, fase na qual o 
regionalismo interferiu decisivamente nos rumos do movi-
mento e agiu profundamente no plano das obras literárias 
e ensaísticas que se produziriam dali por diante. Do ponto 
vista estritamente literário e considerando a polêmica entre 
“regionalistas” e “modernistas” (AZEVÊDO, 1984), não faz senti-
do incluir Câmara Cascudo entre os “regionalistas”, embora 
toda a sua obra seja pautada pelo estudo do elemento regional 
articulado a valores universais34.  

34 Dou prosseguimento a essa tese nos estudos Asas de Sófia: ensaios cascu-

dianos (1998) e Leituras sobre Câmara Cascudo (2006).
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Fac-símile da primeira carta de Câmara Cascudo enviada 
a Joaquim Inojosa.  
Fonte: INOJOSA, Joaquim. O movimento modernista em Pernambuco. 

Rio de Janeiro: Tupy, 1968-1969. v. 1, p. 80.
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Transcrição:

22 de agosto de 1924  /  Av. Jundiahy, 20 / Em Natal  

Inojosa1 amigo

Ahi vai o registo de tua “Arte Moderna2”. Ainda 
estou em tempo de felicitar-te pelo escândalo.

Resta explicar aos poetas de Recife o que vem ser 
arte moderna.

Para isto tens cultura, elegância estylistica 
e coragem.

Com um abraço

Luís da Câmara Cascudo

1 Joaquim Inojosa de Albuquerque Andrade Lima (1901-1987); Luís da Câmara 

Cascudo (1898-1986).
2 A resenha de A Arte Moderna (Joaquim Inojosa, 1924) foi publicada por Câmara 

Cascudo no dia 22 de agosto de 1924, no jornal natalense A Imprensa. O texto 

está reproduzido como Anexo em ARAÚJO, Humberto Hermenegildo de. 

Modernismo: anos 20 no Rio Grande do Norte. (Natal: EDUFRN, 1995. p. 108-109). 
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Esta incursão inicial a respeito do envolvimento dos dois 
missivistas nas questões dominantes nos anos de 1920, assim 
como a respeito do diálogo de ambos com a voz de Mário de 
Andrade e, de forma menos sistemática, com a voz de Gilberto 
Freyre, tem a função de encerrar este subitem de modo a criar 
uma expectativa para a discussão do seguinte. Com a leitura do 
segundo grande bloco de cartas, será dada prioridade à análise 
da visão dessas personagens sobre o modernismo, quando o 
movimento já não mais existia, senão a sua repercussão na 
moderna tradição literária brasileira35. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

35 A leitura referida foi apresentada no capítulo “O Modernismo como memó-

ria nas cartas trocadas entre Câmara Cascudo e Joaquim Inojosa”, publicado 

no livro Arquivos de correspondências: carta e vida literária de escritores do 

Rio Grande do Norte (ARAÚJO, Humberto Hermenegildo de; FERREIRA, José 

Luiz (Org.). Natal: EDUFRN, 2015. p. 85-109). 
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CARTAS:  
REGISTROS DE AMIZADE  

E VIDA INTELECTUAL1 

 
Caroline Nayara Nascimento dos Santos  

José Luiz Ferreira  
Ray Max de Medeiros Batista 

[...] cartas são escritas para serem lidas por uma certa 
pessoa, selando um “pacto epistolar”, abarcando 
assuntos variados e até íntimos e um pouco secretos. 
(GOMES, 2005, p. 7). 

Este capítulo faz uma abordagem das cartas trocadas entre 
quatro escritores brasileiros nas primeiras décadas do século 
XX. O texto resulta do projeto de pesquisa Correspondências: 
estudo das cartas de Câmara Cascudo com Mário de Andrade 
e de Gilberto Freyre com Oliveira Lima (PROPESQ/UFRN). 
É na troca de correspondências que podemos encontrar alguns 
dos elementos considerados essenciais para se compreender 
como se dão as discussões em torno dos fenômenos de natu-
reza literária ou sociocultural, para falarmos de maneira mais 
ampla. Por meio das missivas, é possível acompanharmos 
o aparecimento de ideias e projetos que irão marcar toda a 
trajetória intelectual dos escritores envolvidos, confirmando 

1 Publicado originalmente como artigo em: Imburana – revista do Núcleo Câmara 

Cascudo de Estudos Norte-Rio-Grandenses, v. 7, n. 12, p. 10-23, jul./dez. 2015. 

Disponível em: <https://periodicos.ufrn.br/imburana/issue/view/560>.  

Acesso em: 26 abr. 2017.
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o estudo da carta como esse documento fundamental para 
compreensão e entendimento de momentos decisivos em torno 
da vida de um determinado escritor e de suas relações com o 
mundo a que ele pertence e interage.

O estudo crítico sobre correspondências entre escritores é 
uma atividade medular e essencial para a compreensão da vida 
literária e da historiografia desses autores, com reflexos diretos 
nas análises e na compreensão de determinados períodos, suas 
manifestações e transformações culturais. Tais documentos são 
indispensáveis na exploração de fenômenos da vida literária, os 
quais nos permitem compreender muitas das temáticas e ideias 
dominantes na nossa literatura em um dado momento. No caso 
específico, estamos nos reportando às primeiras décadas do século 
XX, momentos em que se situam as epístolas trocadas entre Luís da 
Câmara Cascudo (1898-1986) e Mário de Andrade (1893-1945), nos 
anos de 1924 a 1944; e entre Gilberto Freyre (1900-1987) e Oliveira 
Lima (1867-1928), no período de 1917 a 1927.

Nesse sentido, podemos compreender como as diferentes 
posições assumidas pelos escritores nos oferecem elementos 
com os quais caracterizamos o modo e as situações nas quais 
as tradições regionais, dentre outras, interagem no processo de 
consolidação do sistema literário nacional, a partir das ideias 
defendidas por Antonio Candido. Ou seja, o estudo da corres-
pondência pode ser entendido como mais um passo importante 
na “descentralização intelectual”, ideia discutida por Mário de 
Andrade no já famoso ensaio O movimento modernista (ANDRADE, 
1978, p. 248), haja vista que as missivas trocadas pelos interlocu-
tores envolvidos nesta pesquisa se situam no momento máximo 
de efervescência do modernismo brasileiro.

O estudo da troca de correspondências se torna ainda mais 
instigante para o processo de compreensão das ideias e obras dos 
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autores envolvidos, uma vez que naquele momento os avanços 
tecnológicos ainda não eram tão facilitadores do processo de 
comunicação interpessoal como nos dias atuais. Logo, a carta era 
um dos únicos meios de troca de informações da época, já que: 

A correspondência pessoal entre intelectuais é, sobretudo 

nesses casos, um espaço revelador de suas ideias, de seus proje-

tos, opiniões, interesses e sentimentos. Uma escrita de si que 

constitui e reconstitui suas identidades pessoais e profissionais 

no decurso da troca de cartas (GOMES, 2005, p. 13). 

Atualmente, a pesquisa sobre o gênero epistolar adquire 
uma importância capital, tendo em vista que, por intermédio 
dos detalhes contidos nas cartas, podemos ter um contato mais 
direto com dados da vida pessoal do escritor sobre determinadas 
situações, as quais, muitas vezes, exerceram influências decisivas 
no processo de construção de suas obras. Sendo assim, torna-se 
possível identificar não só informações intelectuais, mas também 
sentimentais e individuais de quem escreve ou responde. Nesse 
sentido, o estudioso pode desfrutar de uma condição privilegiada 
ao ter contato com o processo de construção de pensamentos 
e/ou perspectivas – espécie de making of –, em que é possível a 
verificação e o acompanhamento da progressão de ideias ao 
longo das missivas analisadas.

Nesse aspecto, o que sucede não é a exposição de conhe-
cimentos unilateral, mas sim uma troca mútua de informações 
entre os escritores, de forma que um complemente, opine, 
critique e dê sugestões sobre o trabalho do outro. Essa interação 
faz com que eles, mesmo que indiretamente, uma vez que as 
missivas geralmente são mantidas em segredo por longo perío-
do, participem e discutam questões da esfera social, lançando 
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e debatendo informações e ideias de acordo com suas óticas 
individuais e conjuntas. E ainda, possuem o conforto e o prazer 
de dialogar sobre algo que talvez não teriam a oportunidade 
de expor ou publicar. 

Além do aspecto estritamente pessoal, utilização de vocá-
bulos informais e característicos, a carta é uma opção que leva 
consigo diversas outras manifestações, como fotografia, poemas, 
letras de músicas, trechos de documentos, dentre outros gêneros 
ligados ao domínio documental ou artístico. Ou seja, uma carta 
não é meramente um manuscrito, e sim um registro de épocas 
e pessoas, com suas particularidades. Logo, a troca de corres-
pondências entre escritores testemunha o intercâmbio dos reais 
valores intelectuais e humanos, sejam eles relacionados à esfera 
do conhecimento popular, seja à do erudito. 

Ler as missivas trocadas entre os escritores em questão 
nos coloca diante de uma situação em que é possível compreen-
der como indivíduos oriundos de lugares que apresentam 
diferenças entre si – estamos pensando nas representatividades 
políticas, econômicas e culturais – puderam atuar de forma 
intensa no processo de construção de um dos momentos mais 
intensos da vida nacional. No caso específico, nosso olhar pode 
se voltar mais diretamente para Câmara Cascudo e Gilberto 
Freyre, pensando, é claro, os lugares de escritas a partir dos 
quais eles se inscrevem e escrevem, haja vista a hegemonia 
das falas dos seus interlocutores, os quais, além da condição 
de autores já estabelecidos no mundo das letras e do pensa-
mento, falavam a partir de centros irradiadores das ideias que 
se propagavam mais amplamente. 

No caso do escritor potiguar, o seu interlocutor direto era 
exatamente um dos mais importantes nomes postos no cenário 
do modernismo nacional, Mário de Andrade, e as cidades entre 
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ambos eram a pacata cidade do Natal da primeira metade do 
século XX e a São Paulo dos grandes acontecimentos políticos 
e culturais daquele momento. Na outra ponta, temos Gilberto 
Freyre, cuja ação se dá, no primeiro momento, a partir da cidade 
do Recife, centro regional de efervescência política, econômica 
e cultural e, no momento seguinte, ele atua a partir de outros 
espaços situados nos Estados Unidos da América e na Europa, 
dentre eles Nova Iorque, Washington, Londres, lugares para 
onde imigrou na condição de estudante. Gilberto Freyre tinha 
como seu interlocutor o também já conhecido homem das letras 
e da diplomacia brasileira, Oliveira Lima2.

As diferenças entre os dois escritores, Câmara Cascudo e 
Gilberto Freyre, que nos interessam de forma mais direta neste 
estudo, podem ser entendidas, no primeiro instante, pelo fato 
de que, se o primeiro nunca saiu do seu lugar e se dedicou a 
partir dele a compreender o mundo e a formar os juízos de 

2 Mesmo o escritor Oliveira Lima sendo brasileiro de origem pernambucana, 

o que nos interessa no seu lugar de fala neste estudo é a posição intelectual por 

ele assumida, a qual ultrapassa os limites do seu lugar de origem para adquirir 

um status de cidadão mais cosmopolita, digamos, uma vez que a sua atuação e 

ação intelectual têm os Estudos Unidos da América como referência, lugar onde 

viveu e construiu boa parte de sua vida intelectual, conforme ele registra em 

carta ao pernambucano, em 21 de outubro de 1921: “Mil vezes obrigado pelo seu 

tão simpático artigo do Diário. O que nesse artigo mais admirei e mais estimei 

foi a descrição, a moderação, a falta de exagero, a medida tão pouca brasileira 

infelizmente. Deus lh’o conserve porque me parece ser o predicado melhor do 

escritor. O Sr. a tem, como eu também me gabo de tê-la, porque nossa educação 

intelectual se fez um pouco distante dos meios espirituais brasileiros. O Sr. é 

produto norte-americano, como eu sou produto cosmopolita, com fortes laivos 

portugueses, do português de lá, da barba até a cinta” (GOMES, 2005, p. 113).
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valores que serão expressos numa vasta produção intelectual ao 
longo do século XX, o outro se aventura fora da sua terra natal, 
mas leva consigo as marcas e os elementos de uma tradição 
que servirá como elo para estabelecer e dar sentido à sua vida, 
seja naqueles instantes iniciais de formação, seja ao longo de 
toda a sua trajetória intelectual. Nesse ponto, recordamos o 
pensamento de Walter Benjamim, ao discutir sobre a figura do 
narrador na obra de Nikolai Leskov:

‘Quem viaja tem muito o que contar’, diz o povo, e com isso 

imagina o narrador como alguém que vem de longe. Mas 

também escutamos com prazer o homem que ganhou hones-

tamente sua vida sem sair do seu país e que conheceu suas 

histórias e tradições (BENJAMIM, 1994, p. 198).

A partir dessas considerações de Benjamin, esta leitura 
toma como eixo central elementos da correspondência trocada 
entre Luís da Câmara Cascudo e Mário de Andrade e entre 
Gilberto Freyre e Oliveira Lima, conforme já mencionado. 
Todas as cartas referidas estão publicadas. Aquelas trocadas 
entre Câmara Cascudo e Mário de Andrade foram organizadas 
e publicadas por Marco Antonio de Moraes (CASCUDO, 2010); 
e as trocadas entre Gilberto Freyre e Oliveira Lima estão no 
estudo organizado por Ângela de Castro Gomes (GOMES, 2005).

De maneira geral, esse conjunto de correspondências 
nos serve como pontos norteadores em direção às discussões 
travadas pelos autores sobre os problemas brasileiros vivencia-
dos naquele momento, principalmente aqueles relacionados à 
tradição, à literatura e à cultura nacional, a partir dos quais é 
possível compreender as principais ideias por eles discutidas e 
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as relações diretas desses temas com a vida literária e cultura 
nacional daquele período.

O início da correspondência entre Câmara Cascudo e Mário 
de Andrade está datado de 14 de agosto de 1924 e vai até 13 de 
agosto de 1944, contabilizando exatamente vinte anos de cartas 
trocadas. O conjunto de manuscritos da correspondência entre 
os dois escritores é composto de 65 mensagens enviadas por 
Mário de Andrade e 94 envidas por Câmara Cascudo, conservado, 
respectivamente, em Natal, no Ludovicus – Instituto Câmara 
Cascudo e, em São Paulo, no IEB – Instituto de Estudos Brasileiros 
da Universidade de São Paulo.  

Em linhas gerais, podemos dizer que, no decorrer desse 
período de cartas enviadas e recebidas, Câmara Cascudo 
e Mário de Andrade trataram de assuntos variados que vão 
desde as formalidades iniciais da amizade, passando pelos 
comentários pós-viagem do escritor paulista ao Nordeste, bem 
como incluindo o agitado cenário político do país de então. 
Ressaltamos aqui que a leitura desse material é de suma impor-
tância para a percepção da relação entre os dois escritores, bem 
como para a compreensão de dados da vida cultural e literária 
daquele momento, porém destacamos que, devido à limitação 
desse espaço de discussão, recortes serão feitos e nos deteremos 
em temas que nos interessam mais diretamente ao estudo. 
Entendemos também que, pela riqueza do material, estudos 
futuros podem contribuir no sentido de nos fazer assimilar 
vários outros aspectos existentes no conjunto das missivas.

Tanto nas cartas quanto em outros textos publicados pelo 
escritor potiguar, à época, é perceptível a preocupação dele com 
a pouca movimentação literária e cultural de sua cidade natal. 
Câmara Cascudo era conhecedor da enorme carência da cultura 
literária no estado. No estudo de Ferreira (2000), temos uma 
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descrição sobre a atividade intelectual do Rio Grande do Norte 
no momento em que se iniciara a troca de correspondências 
entre os dois escritores:

[...] longe dos principais centros urbanos, Natal levava uma 

vida pacata e quase sem atrativos intelectuais. Este é o caso 

da capital do Rio Grande do Norte, nessa época, que vivia a 

típica vida provinciana do século XIX, [...] a vida intelectual e 

artística da província limitava-se à atuação de poucos poetas 

populares que exerciam a atividade boêmia das serenatas e a 

quase função de trovadores (FERREIRA, 2000, p. 21).

Nas cartas trocadas, podemos perceber que Mário e Cascudo 
abordaram diversas temáticas da época, expondo opiniões, bem 
como sugerindo informações sobre os temas locais e acontecimen-
tos em evidência. Isso nos leva a crer que a ação de Câmara Cascudo, 
no sentido de atualização da província em relação às novidades 
editoriais do Centro-Sul do país, resenhando livros, divulgando 
revistas literárias e suscitando o intercâmbio de publicações com 
outros estados, muito se deu pela mediação desse contato com o 
escritor paulista. É diante de ações como essas que, por iniciativa 
de Câmara Cascudo, 

O movimento das grandes cidades e os elementos da moder-

nidade passaram a ser comentados com os intelectuais da 

província, virando assuntos de artigos e crônicas, assim 

como a conjuntura em que se davam os fatos culturais 

(ARAÚJO, 1995, p. 46).

Logo no início da troca de correspondências, é possível 
notar que Câmara Cascudo era um jovem de atitude e não se 
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intimidou em remeter a Mário de Andrade os livros que já 
publicara, haja vista que Mário era, naquele momento, um dos 
principais nomes no cenário nacional, voz ativa na configuração 
do movimento que se iniciara em São Paulo na famosa semana 
de 1922 e que, aos poucos, começava a se irradiar por todo terri-
tório nacional. A iniciativa do escritor potiguar está registrada 
na carta datada de 25 de agosto de 1924. Cabe ressaltar que na 
mesma mensagem ele já se apresenta como um homem iniciado 
nas letras, notificando o seu interlocutor que alguns nomes das 
letras nacionais já o conheciam, vejamos: 

Mando os meus dois livros. O último Joio é a melhor parte que 

tenho. O História é história. Publiquei em 1921 o Alma patrícia 

que João Ribeiro, Afrânio etc. elogiaram e o Osório escoicinhou 

lindamente. Homem oportuno (CASCUDO, 2010, p. 34).

Lembramos também que a relação entre Mário de Andrade 
e Cascudo teve início a partir de um artigo escrito pelo escritor 
potiguar (O sr. Mário de Andrade), publicado no jornal A Imprensa, 
em 11 de junho de 1924. Em reposta ao artigo, conforme foi 
noticiado pelo mesmo jornal, Mário de Andrade envia-lhe uma 
carta de agradecimento, iniciando a troca de correspondência 
que durou, conforme já dissemos, vinte anos.

Ao longo da correspondência, podemos acompanhar, 
além da construção dos laços intelectuais entre os dois escrito-
res, uma grande amizade entre eles, a qual resultou, por exem-
plo, no apadrinhamento do primeiro filho de Câmara Cascudo 
por Mário de Andrade. Porém, Mário não chegou a conhecer 
pessoalmente o afilhado, uma vez que sempre estava adiando a 
viagem que faria a Natal para batizar o pequeno Fernando Luís.
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Por sua vez, Câmara Cascudo, a partir de uma emprei-
tada que visava estabelecer uma ampla rede de contatos, não 
somente no Brasil, mas na América Latina, apresenta Mário de 
Andrade a escritores argentinos, conforme está registrado em 
várias cartas, a exemplo da que foi enviada ao paulista em 9 de 
dezembro de 1925: “O argentino-colombiano Luis Emilo Soto 
leu o Escrava duas vezes e está suando de entusiasmo. Mandei 
seu endereço para que ele enviasse a crônica a respeito do 
livro.” (CASCUDO, 2010, p. 80). Porém, o contato do autor de 
Alma patrícia (1921) com a intelectualidade argentina se deu por 
intermédio de outro escritor paulista, Monteiro Lobato, editor 
da Revista do Brasil, periódico no qual Câmara Cascudo colabo-
rou3 no início dos anos de 19204. Vale lembrar aqui que, segundo 
a pesquisadora argentina Patrícia Artundo (2004), foi Câmara 
Cascudo quem protagonizou a intermediação do contato inicial 

3 Sobre a participação de Câmara Cascudo no periódico comandado por 

Monteiro Lobato, cf. o capítulo Câmara Cascudo na Revista do Brasil, de José Luiz 

Ferreira, publicado no livro Memórias de contiguidades: leituras sobre textos 

de autores potiguares em periódicos do século XX. (ARAÚJO; SANTOS, 2013).
4 Sobre a atuação de Luís da Câmara Cascudo com os escritores argentinos, 

cf. o estudo Câmara Cascudo e a Argentina intelectual: um joio na seara latino- 

-americana, de Joatan David Ferreira de Medeiros (2016), dissertação de mestra-

do do Programa de Pós-Graduação em Estudos da Linguagem (PPgEL/UFRN). 

Cf. também os projetos Correspondências: estudo das cartas de Câmara Cascudo 

com Mário de Andrade e Gilberto Freyre com Oliveira Lima (PROPESQ/UFRN) e 

Esparsos de Câmara Cascudo: leitura e divulgação de obras e escritores estrangeiros 

nos anos de 1920 (financiado pelo CNPq – Faixa A), ambos sob a coordenação do 

Prof. Dr. José Luiz Ferreira.
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de Mário de Andrade com os escritores argentinos Luis Emilio 
Soto e Pedro Juan Vignale5. Para a autora:

Embora desconheçamos de que maneira Cascudo se relacionou 

com os jovens argentinos, esta amizade parece ter sido muito 

estreita. Ele não só remeteu ao escritor paulista um exemplar 

de Versos de la Calle (1924) de Álvaro Yunque, mas além disso, fez 

chegar a Soto o de A escrava que não é Isaura (1925). Esse envio 

propiciou o único artigo de relevância dedicado a Andrade 

durante os anos de 1920 na Argentina – intitulado “Las Nuevas 

Corrientes Estéticas en el Brasil: Un importante Libro de Mario 

de Andrade” – publicado por Soto em Renovación (1923-1930), a 

importante revista fundada por José Ingenieros, Anibal Ponce 

e Gabriel Moreau (ARTUNDO, 2004, p. 64).

Outro aspecto registrado na correspondência diz respeito 
à figura do poeta Jorge Fernandes. Em decorrência da troca 
epistolar e, a partir da influência de Câmara Cascudo, o nome e 
a obra do principal poeta do estado, naquele período, foi sendo 
inserido pouco a pouco no panorama da literatura moderna, 
surpreendendo até mesmo o próprio Mário. Na carta datada de 
06 de setembro de 1925, Mário questiona: “Quem é esse Jorge 
Fernandes, hein? [...] me deixou com água no bico. É bom mesmo. 
Sensibilidade e inteligência. [...] que achado formidável!” 
(CASCUDO, 2010, p. 63). Essas impressões de Mário de Andrade, 
em relação a Jorge Fernandes, deram-se, inicialmente, devido 
ao envio dos poemas por parte de Câmara Cascudo. O fato não 

5 O escritor Oliveira Lima (1920) também manteve contato com intelectuais 

da república platina, nas primeiras décadas do século XX, e publicou suas 

impressões em Na Argentina (impressões 1918-19).
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se limita apenas ao período anterior à publicação do Livro de 
poemas de Jorge Fernandes (1927), pois, em carta enviada a Mário 
em 27 de abril de 1931, Câmara Cascudo escreve: “Remeto dois 
poemas de Jorge Fernandes. Se V. puder dar divulgação a eles 
dê” (CASCUDO, 2010, p. 203). Pessoalmente, Mário conhecera o 
poeta Jorge Fernandes no momento de sua estada em Natal, no 
final de 1928 e começo de 1929, na condição de ilustre hóspede 
da família Cascudo. 

Destacamos também que a correspondência entre os dois 
escritores teve uma grande importância para as discussões 
em torno do movimento modernista. Ao longo das cartas, são 
perceptíveis os conselhos e as apreciações dos trabalhos entre 
ambos, bem como é perceptível a troca de favores. Pelo lado de 
Câmara Cascudo, ele sempre estava solicitando algo do paulista, 
a exemplo de livros, revistas, estudos, endereços de outros escri-
tores e até o envio de um tipo específico de sal para o tratamento 
de seu pai: “Escrevo às pressas para pedir-lhe um obséquio de 
identificar na indicação inclusa onde é que se vende o tal sal que 
meu pai precisa urgentemente” (CASCUDO, 2010, p. 228); por sua 
vez, Mário pedia a Cascudo o envio de estudos, a exemplo das 
lendas pesquisadas e documentadas pelo potiguar. Em um desses 
pedidos, é possível dizer que Mário utilizou essas contribuições 
no seu romance Macunaíma (1928), conforme está registrado na 
carta de 1º de março de 1927, na qual o escritor paulista escreve: 

[...] Ora o que eu quero de você é isto: você tem recolhido lendas 

e tradições aí do Nordeste. Meu livro já está escrito porém 

tenho ainda um ano para maturar e modificá-lo à vontade.  

Eu queria uma lenda, você não pode me ceder uma das que você 

recolheu? Quero uma bem lírica, sentimental se for possível 

(CASCUDO, 2010, p. 123).
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Para Anna Maria Cascudo Barreto, a leitura dessa corres-
pondência nos possibilita apreender e compreender instantes 
de uma intensa atividade intelectual, regada pelos mais sinceros 
momentos de amizade que, certamente, deixou marcas profun-
das na vida e na obra de ambos. Sendo assim,

Mergulhando na intimidade desses timoneiros da cultura, 

garimpeiros do imaginário brasileiro, dentro do caldeirão da 

inspiração dos dois gênios, encontramos a essência do povo e 

suas manifestações. Há também o descortino do cenário políti-

co e social municipal, estadual e governamental da época, além 

da trajetória existencial de diversos escritores, comentários 

ilustrativos dos problemas nacionais e internacionais. Enfim, 

é uma visão panorâmica da realidade de ontem, sob a ótica de 

mentes privilegiadas (BARRETO, 2010, p. 9).

Com relação aos outros dois escritores envolvidos neste 
estudo, Gilberto Freyre e Oliveira Lima, as cartas também 
serviram como um meio de aproximação entre ambos, em uma 
troca de correspondência que vai de abril de 1917 a junho de 
1927, totalizando 180 cartas, das quais 100 foram escritas por 
Gilberto Freyre e 80 por Oliveira Lima. Conforme nos informa 
Gomes (2005, p. 15),

Gilberto Freyre e Oliveira Lima, dois pernambucanos, 

conheceram-se no Recife, em 1917. Nessa época, Freyre era 

um jovem estudante do Colégio Americano, com 17 anos, e, 

segundo ele mesmo, já havia visto e se impressionado com 

Oliveira Lima, quando de sua posse no Instituto Arqueológico, 

Histórico e Geográfico de Pernambuco, em 1913. 
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A correspondência entre os dois escritores se intensificou 
quando Gilberto Freyre passou a residir nos Estados Unidos, 
entre 1918 e 1923, na condição de estudante universitário. 
Inicialmente, Freyre estudou na Baylor University, na cidade de 
Waco, no Texas e, em seguida, transferiu-se para Nova Iorque e 
estudou na Columbia University. O jovem pernambucano viajou 
ainda para a Inglaterra, em 1923, onde passou oito meses na 
condição de estudante na Universidade de Oxford.

É perceptível, na troca de correspondência entre os dois 
escritores, a maneira como Gilberto Freyre se coloca como um 
voraz aprendiz da cultura americana e da cultura ocidental, de 
maneira geral, porém com uma forte atração pelo modo de ser 
dos ingleses, conforme ele deixa registrado na carta enviada 
ao patrício, em 4 de outubro de 1918, momento de sua chegada 
às terras americanas: “Ando agora a estudar literatura ingle-
sa, e a analisar estilos e feitos literários” (GOMES, 2005, p. 47). 
Entretanto, o apego à sua terra natal, aos costumes e às tradições 
do Nordeste sempre estiveram na sua pauta de discussão6. Mesmo 
sendo tentado constantemente pelas oportunidades surgidas por 
lá, as quais eram reforçadas pelos conselhos de Oliveira Lima para 
que aceitasse, Freyre confessa ao amigo, em carta datada de 15 
de dezembro de 1920, qual era seu grande desejo:

6 Cf. o estudo de Ferreira (2008), no qual é feita uma leitura de Tempo de 

aprendiz, obra que reúne os textos escritos por Gilberto Freyre no momento 

em que ele se encontrava estudando nos Estados Unidos e na Europa. 

O estudo faz ainda uma leitura comparativa sobre a atuação de Gilberto 

Freyre e Câmara Cascudo, no contexto da década de 1920, momento em 

que se vivia as discussões em torno das ideias regionalistas e modernistas, 

especificamente na Região Nordeste.
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Minha vontade entretanto é ir para o Brasil e servir da melhor 

maneira o meu país – ainda que me tentem as oportunidades 

para o trabalho intelectual nos Estados Unidos, quando as 

comparo com as dificuldades no Brasil (GOMES, 2005, p. 59).

No conjunto das cartas, chama-nos a atenção, além da 
constante interação intelectual entre os dois escritores, relação 
na qual Gilberto Freyre atua mais na condição de aprendiz, a sua 
destreza em relação à escrita, condição sempre elogiada pelo seu 
tutor intelectual. Os elogios a Freyre não se limitavam somente 
por parte de Oliveira Lima, o jovem despertava a atenção de 
outros nomes das letras brasileiras, conforme está anotado na 
missiva de 15 de julho de 1922, em que Oliveira Lima transcreve 
um trecho de uma carta que lhe foi enviada por Monteiro Lobato, 
tecendo elogios ao jovem pernambucano: “Quem é esse Gilberto 
Freyre? Que talento! Que penetração! Que modo de escrever! Que 
estilo! Que elance prime-sautier” (GOMES, 2005, p. 142).

Ao longo da correspondência, podemos notar um traço 
comum entre os dois escritores, uma vez que possuíam gostos 
semelhantes sobre literatura, cultura, política e tradição e, 
nesse sentido, produziam ativamente matérias e obras a serem 
publicadas em veículos de comunicação da época. Na verdade, 
a escrita de um, muitas vezes, teria que passar pela aprovação 
do respectivo interlocutor. Após a conclusão de um texto, eles 
sempre enviavam por correspondência o texto na íntegra, com 
o intuito de ser analisado e, se possível, adaptado em partes 
pelo outro que lia.

Toda essa interação nos mostra como a influência exercida 
por Oliveira Lima no meio intelectual e acadêmico dos Estados 
Unidos foi decisiva para que Gilberto Freyre fosse estreitando 
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os laços com os nomes mais representativos naquele espaço. 
Segundo Gomes (2005, p. 21):

É esse o período em que os dois patrícios, como se chamam, 

desenvolvem uma aproximação intelectual e afetiva que 

desliza para uma relação paternal, em que os Lima cumprem 

um papel de substitutivo funcional da família de Freyre nos 

EUA. O exame das cartas permite acompanhar a evolução 

dessa relação de filiação/orientação intelectual, na medida 

em que nos aproxima do dia-a-dia de cada um desses homens 

e, em o fazendo, da rede de instituições e pessoas com as quais 

preferencialmente se relacionam.

Todavia, no ápice da relação epistolar, é possível perceber, 
por parte de Oliveira Lima, um tom ácido em relação ao pensa-
mento brasileiro, ao mencionar a superioridade intelectual 
de Freyre em relação ao espírito intelectual do país. Gilberto 
Freyre consegue superar o que ele vê como defeito nos patrícios, 
a falta de descrição, de moderação e a sobra de exagero. Essa 
afirmação se dá em decorrência do que Oliveira Lima acredita 
ser o diferencial na inteligência do jovem pernambucano, a 
influência norte-americana, ou seja, segundo ele, conforme 
está escrito na carta datada de 21 de outubro de 1921: “O Sr. é 
produto norte-americano [...]” (GOMES, 2005, p. 113). 

De volta ao Brasil, Gilberto Freyre estranha as modifi-
cações pelas quais passa a cidade do Recife e demonstra uma 
momentânea inadaptação ao lugar. Em carta ao amigo que residia 
nos Estados Unidos, datada de 17 de abril de 1923, ele critica os 
traços da modernidade encontrados, dentre outros aspectos:
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O Recife está cheio de casas novas – um pavoroso bric-à-brac 

de estilos que se não adaptam ao meio [...] Derrubam árvores 

em redor das casas, cujos frontões são de fazer correr pelo 

excesso de ornatos uma arquitetura sem caráter, qual aos 

moradores de tais casas [...] Felizmente tenho poucos amigos 

aqui – incluindo meu irmão, que é um indivíduo fino e alguns 

estrangeiros (GOMES, 2005, p. 172). 

Após o retorno, Gilberto Freyre vai, aos poucos, 
readaptando-se à nova ordem que a sua cidade e o país viviam 
naquele momento e, partir de então, ele começa a pôr em prática 
todo conhecimento adquirido na estada fora do país, dando 
destaque para um forte apelo em torno da tradição nordestina. 
Ao mesmo tempo, passa a interferir positivamente na vida social, 
política e literária da cidade do Recife, cujas ações articuladas 
pelo grupo que ele passou a liderar terão ressonâncias na cultura 
e na literatura de toda a região7. Merece destaque a ação do autor 
à frente do Jornal O Diário de Pernambuco, sendo ele o responsável 
pela edição comemorativa do centenário do jornal, em 1925, 
em que se destacariam os estudos em torno de um forte apelo 
à tradição regional, bem como a ação em torno do Congresso 
Regionalista do Nordeste em 1926.

De maneira geral, podemos dizer que a década de 1920 foi 
um momento de grande efervescência para as letras nacionais, e 
que a região Nordeste participou efetivamente dessas discussões 
por meio da ação direta dos grupos intelectuais que se forma-
ram em Recife, bem como o estado do Rio Grande do Norte teve 

7 Sobre o panorama político e cultura da região Nordeste, conferir a obra 

Modernismo e regionalismo: anos 20 em Pernambuco (AZEVÊDO, 1996).
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participação considerável naquele processo. Em relação às duas 
figuras intelectuais da região, consideradas neste estudo, é possí-
vel dizer que ambos, ao lado de outros intelectuais, escritores 
e poetas, têm contribuição essencial nos acontecimentos que 
configuraram todo aquele momento. O que pesa em torno da 
discussão que envolve Gilberto Freyre, Câmara Cascudo, moder-
nismo e regionalismo é que, segundo defende Araújo (2006, p. 35):

Diferenças à parte, as pesquisas dos dois nordestinos [...] podem 

ser lidas como um legado modernista, assim como a pesquisa 

realizada por Antonio Candido sobre a configuração do sistema 

literário nacional [...]. Neste sentido, estamos falando de estu-

dos que formam uma tradição cujo eixo foi problematizado por 

Mário de Andrade ao longo dos anos 20, na busca de dar sentido 

ao “esforço nacionalizante”. Para o autor de Macunaíma, tal 

esforço significava a tentativa de singularizar e individualizar 

o brasileiro no contexto da civilização.

Porém, como entender a obra desses dois escritores que, 
no calor de suas juventudes, debruçaram-se sobre o estudo da 
cultura local, perante um contexto em que o academicismo era 
a postura reinante? Os dois jovens intelectuais, ao lado de vários 
outros, romperam com essa linha de estudo do academicismo no 
pensamento brasileiro e oferecem, cada um a seu modo, novas 
perspectivas de entendimento dos elementos da cultura brasilei-
ra, elementos até então recalcados por uma postura europeizada, 
cuja tematização se dava sempre no campo da idealização. Dessa 
forma, os elementos primitivos ascenderam à categoria de mate-
rial viável à manipulação estética nas várias formas de expressão 
artística, como a literatura, a pintura, a música, ou, para falar 
como Antonio Candido, “nas ciências do homem”. 
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Em uma ideia mais geral acerca dessa situação, podería-
mos recorrer novamente ao crítico citado, no momento em que 
ele faz uma interessante síntese para a questão e aponta que o 
elemento central do movimento seria o:

Desrecalque localista; assimilação da vanguarda européia 

[...] Em todos eles encontramos latentes o sentimento de 

que a expressão livre, principalmente na poesia, é a grande 

possibilidade para manifestar-se com autenticidade um país 

de contrastes, onde tudo se mistura e as formas regulares não 

correspondem à realidade (CANDIDO, 2006, p. 129).

Todavia, ainda a partir das análises do conjunto de 
missivas, percebemos que, mesmo Câmara Cascudo se apresen-
tando como um “produto brasileiro”, se assim pudermos dizer, 
e Gilberto Freyre se destacando como “produto americano”, 
conforme enfatiza Oliveira Lima, já que o próprio Gilberto 
Freyre se identificava fortemente com vários elementos lite-
rários estrangeiros, o que existe na realidade é o interesse e a 
vontade de dois jovens em discutir e aprofundar questões em 
torno da vida nacional em uma troca de ideias, discussão de 
projetos e afirmação de posições com outros dois intelectuais, 
já devidamente conhecidos e admirados no mundo das letras. 

Ao longo das missivas, é possível acompanhar o apareci-
mento de ideias e projetos que iriam marcar toda a trajetória 
intelectual dos escritores envolvidos, conforme pode se notar 
ao longo da vida intelectual de ambos, confirmando o estudo 
da carta como documento fundamental para compreensão e 
entendimento de momentos decisivos em torno da vida de um 
determinado escritor e das relações desse escritor com o espaço 
ao qual ele pertence e interage.
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Fotografia do casamento de Câmara Cascudo.  
Fonte: Cigarra. Natal, ano 2, n. 4, p. 22, ago. 1929.
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O DISCURSO DOS “INTÉRPRETES DO 
BRASIL/INTÉRPRETES DO “NORDESTE”: 

O NORDESTE NA CORRESPONDÊNCIA 
ENTRE LUÍS DA CÂMARA CASCUDO 
E MÁRIO DE ANDRADE (1924-1944) 

 
Cristiane Maria Praxedes de Souza Nóbrega 

Luís Passeggi 

Introdução

Durante 20 anos, de 1924 a 1944, Luís da Câmara Cascudo e Mário 
de Andrade trocaram 159 mensagens (cartas, bilhetes, telegramas) 
que foram reunidas, em 2010, na edição crítica Câmara Cascudo  
e Mário de Andrade: cartas, 1924-1944, organizada por Marcos 
Antonio de Moraes. Nessas correspondências, em meio às confidên-
cias e assuntos de caráter pessoal, esses dois grandes intérpretes 
do Brasil teceram importantes comentários a respeito da cultura, 
do folclore, da arte e da política brasileira nas décadas de 1920, 1930 
e 1940, inclusive referindo-se às obras que estavam produzindo.

Tomados pelo fervor de nacionalidade que pairava duran-
te aquele período da história cultural brasileira, fomentado pelo 
movimento modernista, que se corporificava no cenário nacio-
nal, os escritores se dedicaram a construir – cada um ao seu 
modo – uma vasta produção cultural e artística que desnudasse 
os traços caracterizadores da brasilidade latente no território 
cultural do país. As cartas trocadas pelos dois intelectuais 
também pontuam de que modo percebiam a construção dessa 
brasilidade a partir de uma dada região ora designada de Norte, 
ora designada de Nordeste.
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É nesse período também que 

O pensamento radical no Brasil ganha impulso e se firma 
no país, dentro do processo de modernização conserva-
dora, como tentativa de solucionar os dilemas nacionais 
postos pela revolução brasileira desde o começo da 
década de 20 (SECCO; PERICÁS, 2014, p. 9).

Novas vozes se organizam e se unem com intuito de expli-
car o Brasil e suas nuances: “[...] antes de 1922, os críticos sociais 
eram, em grande medida, vozes isoladas e dissonantes no painel 
político e intelectual brasileiro” (SECCO; PERICÁS, 2014, p. 9), de 
modo que somente a partir de 1922 é que se percebe o surgimento 
de uma leva de pensadores no cenário brasileiro, discorrendo 
sobre temas variados que vão da cultura à literatura, passeando 
pela política e pela economia. 

Vários desses autores não foram ou não são habitual-
mente incluídos no cânone de “intérpretes do Brasil”. Assim, 
Câmara Cascudo e Mário de Andrade não entraram na coletânea 
organizada por Silviano Santiago (2000) na histórica edição da 
Nova Aguilar, por ocasião do V Centenário do Descobrimento 
do Brasil. Outros autores (SECCO; PERICÁS, 2014) incluem Luís 
da Câmara Cascudo, considerando-o um “clássico”, e o próprio 
Santiago inclui, posteriormente, Mário de Andrade. Seguindo 
essa perspectiva, consideramos Luís da Câmara Cascudo tanto 
na categoria dos “intérpretes do Brasil” como no grupo mais 
específico que denominaremos “intérpretes do Nordeste”. 

Na correspondência, Câmara Cascudo estimulou e 
alimentou, em Mário de Andrade, o desejo e a ânsia das coisas 
do Brasil: “Queria ver tudo, coisas e homens bons e ruins, 
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excepcionais e vulgares. Queria ver, sentir, cheirar. Amar já 
amo” Mário de Andrade, 26 jun. 1925 (CASCUDO, 2010, p. 47).

Esse interesse pelas coisas do Brasil os tornará legítimos 
intérpretes da nação, levando-os a encontrar no Nordeste um 
campo a ser explorado e reconhecido como um lugar no qual 
o nosso instinto de brasilidade se fará aparente na cultura, 
nas artes, no folclore e no povo. São essas marcas que ficarão 
registradas nas mensagens trocadas por ambos durante os 20 
anos de correspondência.

Neste estudo, objetivamos apresentar a construção 
linguístico-textual de uma identidade regional, no caso, a repre-
sentação do Nordeste na correspondência entre Luís da Câmara 
Cascudo e Mário de Andrade. Empiricamente, procedemos ao 
levantamento dos enunciados em que ocorre o termo “Nordeste”, 
assim como os termos derivados e noções conexas, como “Norte”, 
que à época incluía ou se confundia com o Nordeste. Para a descri-
ção da construção dessa representação, utilizamos categorias 
da Linguística do Texto, especialmente, da Análise Textual dos 
Discursos (ADAM, 2011): referenciação, predicação, modificação, 
localização espacial e localização temporal. 

A abordagem teórica e descritiva:  
a Análise Textual dos Discursos (ATD)

A Análise Textual dos Discursos, proposta pelo linguista 
francês Jean-Michel Adam, é uma abordagem teórica e descri-
tiva que se insere no campo da Linguística Textual e tem como 
objetivo rearticular os campos do texto e do discurso. Dessa 
forma, “situa decididamente a linguística textual no quadro 
mais amplo da análise do discurso” (ADAM, 2011, p. 24).
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Em síntese, Adam (2011, p. 23) desenvolveu a ATD como 
“uma teoria da produção co(n)textual de sentido, que deve 
fundar-se na análise de textos concretos”. Em linhas gerais, 
desenvolveu sua proposta baseada em quatro níveis textuais 
principais, a saber: sequencial-composicional, enunciativo, 
semântico e argumentativo.

Situada no nível semântico, a “representação discursiva” 
se concretiza nos enunciados do texto por meio das atividades 
de referenciação e predicação, estruturadas tipicamente pela 
junção de um sintagma nominal associado a um sintagma 
verbal. Adam (2011) não desenvolve as categorias para a análise 
das representações discursivas. Entendemos que elas são, de 
fato, as próprias operações de textualização, e que correspon-
dem, parcialmente, às operações propostas por Adam para a 
sequência descritiva (RODRIGUES; PASSEGGI; SILVA NETO, 2010).

A seguir, apresentamos uma sucinta caracterização das 
operações linguístico-textuais de construção das representa-
ções discursivas.

   
a) Referenciação – operação de designação e redesignação 
dos referentes textuais (participantes, no sentido amplo). 
É responsável pela instauração e recategorização dos 
objetos-de-discurso. Nesse sentido, inclui mecanismos 
como a tematização e a anáfora.

 
b) Predicação – operação de seleção dos predicados verbais, 
enquanto designação dos processos: ações, estados e 
mudança de estado, para ficarmos numa classificação bási-
ca. Esta operação é igualmente responsável pelo estabeleci-
mento da relação predicativa, estruturante do enunciado. 
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 c) Modificação – operação de atribuição de propriedades ou 
características dos referentes (modificação do referente) 
e das predicações (modificação do predicado).

  
d) Localização – operação de construção de marcos 
espaciais (localização espacial) e de marcos temporais 
(localização temporal). Esses marcos podem ser mais ou 
menos detalhados, conforme o texto.

Análise

À época da troca de correspondência entre Mário de 
Andrade e Câmara Cascudo, era corrente no Brasil a utilização 
dos termos Norte e Nordeste como referência a um mesmo espaço. 
Isso fica muito claro nas cartas de ambos quando, juntos, fazem 
uso desses vocábulos num total de 46 ocorrências de Nordeste 
(06 em Câmara Cascudo e 40 em Mário de Andrade) e 80 ocorrên-
cias de Norte (41 em Câmara Cascudo e 39 em Mário de Andrade).

Neste estudo, são analisados apenas alguns trechos, de 
extensão variável, das mensagens nas quais esses vocábulos e 
outros a eles conectados ocorrem. Denominamos, convencio-
nalmente, esses trechos, “sequências textuais”. Para identificar 
essas sequências, indicaremos o nome do autor da mensagem, 
seguido do número desta na edição crítica e da data.

Sequência (01): Tem momentos em que eu tenho fome, 
mas positivamente fome física, estomacal de Brasil 
agora. Até que enfim sinto que é dele que me alimento! 
Ah! se eu pudesse nem carecia você me convidar, já faz 
muito que tinha ido por essas bandas do norte visitar 
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vocês e o norte (Mário de Andrade, carta 7 – 26/6/1925). 
(CASCUDO, 2010, p. 47).

Sequência (02): Queria ver tudo, coisas e homens bons e 
ruins, excepcionais e vulgares. Queria ver, sentir, cheirar. 
Amar já amo. Porém você compreende, Luís, este Brasil 
monstruoso, tão esfacelado, tão diferente, sem nada nem 
sequer uma língua que ligue tudo, como é que a gente o 
pode sentir integrado caracterizado, realisticamente? 
Fisicamente? Eu quando me penso brasileiro, e você pode 
ter certeza que nunca me penso paulista, graças a Deus 
tenho bastante largueza dentro de mim pra toda esta 
costa e sertão da gente, quando me penso brasileiro e 
trabalho e amo que nem brasileiro (Mário de Andrade, 
carta 7 – 26/6/1925). (CASCUDO, 2010, p. 47).

Nas duas sequências textuais extraídas da carta 7 de 
Mário de Andrade, a referenciação “Brasil” é introduzida por 
meio de uma metáfora para designar a ânsia, o desejo de Mário 
de Andrade de conhecer o Brasil. É interessante observar que 
o autor, logo em seguida ao primeiro enunciado do período, 
introduz, com o conectivo “mas”, uma operação de modificação 
do referente “fome”: “fome física, estomacal”. 

Este processo marca uma atitude em que se revela a 
intenção do locutor de deixar claro para seu destinatário que 
não se trata de uma metáfora, de fome como desejo apenas: 
estava falando de fome no sentido de necessidade de comer, 
“fome estomacal”. E esta fome é “fome de Brasil” – como 
espaço físico que deve ser degustado, experimentado. Essa 
intenção é confirmada em seguida no enunciado: “sinto que 
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é dele que me alimento”. O Brasil retomado por “dele” é tema 
da predicação “me alimento”.

Como parte desse Brasil, é introduzido o referente 
“norte”, podendo ocorrer aqui a amálgama Norte/Nordeste, 
ou seja, o Norte incluindo o Nordeste. O Norte representa uma 
extensão significativa do Brasil que Mário de Andrade tem 
fome de conhecer, explorar, “devorar”. Esse espaço é repre-
sentado discursivamente como uma porção significativa de 
Brasil, como parte do território brasileiro, que como tal deve 
ser valorizado e reconhecido.

Mário de Andrade expressa o desejo de conhecer as coisas, 
os homens, as sutilezas, as diferenças do Nordeste (incluído na 
referenciação “Norte”) por meio de uma predicação que explora 
os sentidos: “queria ver, sentir, cheirar”, revelando, desse modo, 
sua ânsia de demonstrar que compreende a região como espaço 
brasileiro palpável e real que deve ser sentido e vivenciado por 
brasileiros, como ele, que ainda desconhecem essa porção de 
Brasil. Nessa ânsia de reconhecimento de brasilidade, acaba 
denunciando, com o auxílio da operação de modificação, que o 
Brasil “tão esfacelado, tão diferente” apresenta espaços alheios, 
esquecidos, como o é o Nordeste. 

Nas noventa e quatro cartas escritas por Câmara Cascudo 
a Mário de Andrade, apenas em seis delas ocorre o termo 
Nordeste, conforme se verifica a seguir.

Sequência (03): Remeto um convite para o Primeiro 
Congresso Regionalista do Nordeste (Câmara Cascudo, 
carta 10 – 22/8/1925). (CASCUDO, 2010, p. 55).

Sequência (04): Não me esquecerei do seu pedido. 
Mandarei cópias do Lendas e tradições. E sabe que 
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V. está citado? Pois é. Nas “Lendas de origem portu-
guesa” (quer dizer europeia) cap. C., do estudo “Lendas 
do Nordeste” transcrevo o final de sua conferência no 
Automóvel Clube. Recorda-se? (Câmara Cascudo, carta 
10 – 22/8/1925). (CASCUDO, 2010, p. 55).

Sequência (05): Se você vier... Com os diabos ! Não há 
literato que lhe ponha um dedo ou lhe cite um livro. V. 
vem comer, beber, respirar e ver Nordeste. Típico, autên-
tico, completo (Câmara Cascudo, carta 31 – 26/6/1926). 
(CASCUDO, 2010, p. 111).

Sequência (06): Gustavo Barroso esteve aqui em casa. 
Passou um dia com a mulher e os garotos. Ficou contente 
como o diabo porque eu lhe disse que V. considerava os 
trabalhos dele insubstituíveis para o conhecimento do 
folclore do Nordeste brasileiro. (Câmara Cascudo, carta 
57 – 9/5/1929). (CASCUDO, 2010, p. 161).

Sequência (07): Todos os cantos de improvisação são 
acompanhados durante o verso. Há voz e há música 
instrumental. No Nordeste não há (Câmara Cascudo, 
carta 133 – 11/12/1937). (CASCUDO, 2010, p. 298).

Sequência (08): Agora, se me permite, aqui está um 
“caso”. Estou, como você sabe, traduzindo para a 
“Brasiliana” daí, o Travels in Brasil de Henry Koster que é 
ainda o melhor livro que se escreveu sobre o Nordeste, 
como documentação, amplitude e honestidade (Câmara 
Cascudo, carta 140 – 1º/4/1941). (CASCUDO, 2010, p. 307).
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Observa-se que em todas as ocorrências o termo Nordeste 
apresenta um valor locativo espacial, projetado, principalmente, 
pelos aspectos culturais que o caracterizam: na sequência (03), 
como lugar de um evento; nas sequências textuais seguintes 
(04) a (08), pelas obras sobre as lendas, o folclore, a música e os 
instrumentos musicais pertencentes àquele espaço. Em todas 
essas ocorrências do discurso de Câmara Cascudo, a cultura ganha 
relevante destaque na construção da representação do Nordeste.

Nessa direção, poder-se-ia dizer que a operação de 
modificação, na sequência (05), altera o sentido do referente 
Nordeste com os qualificativos “típico”, “autêntico”, “comple-
to” e constrói uma representação discursiva em torno da ideia 
de legitimidade e autenticidade, projetando, em síntese, a 
melhor e mais precisa definição do que representavam discur-
sivamente os elementos da cultura do Nordeste no cenário 
brasileiro, para Câmara Cascudo. 

Esta ideia de legitimidade e autenticidade aparece 
explicitamente em duas cartas, como se verifica nas sequências 
textuais (09) e (10) a seguir, nas quais os modificadores (em 
negrito) caracterizam elementos simbólicos (vaqueiro, vaque-
jada e cardeiro) bastante conhecidos da cultura nordestina:

Sequência (09): Aí vão os juros do silêncio. Receba e 
mire o Rio G. do Norte. O vaqueiro legítimo, um cardeiro 
autêntico e virgem de filmes. (Câmara Cascudo, carta 
5 – 21/5/1925). (CASCUDO, 2010, p. 42).

Sequência (10): Arranjei uma vaquejada típica. (Câmara 
Cascudo, carta 51 –  13/10/1928). (CASCUDO, 2010, p. 151).



120

Cristiane Maria Praxedes de Souza Nóbrega/ Luís Passeggi
O discurso dos “Ïntérpretes do Brasil / Intérpretes do “Nordeste”

Ainda na sequência textual (05), a predicação paralelís-
tica “V. vem comer, beber, respirar e ver Nordeste” expressa 
uma manifestação da cultura nordestina caracterizada pelo 
conjunto de sensações que podem ser experimentadas por meio 
da gustação, do olfato e da visão.

Foram representações como essas, construídas ao longo 
de 20 anos de correspondência, que fizeram do paulista Mário 
de Andrade e do potiguar Câmara Cascudo intérpretes do 
Nordeste e por que não dizer do Brasil, uma vez que o Nordeste 
é parte constituinte da nação brasileira. 

Nesse sentido, a correspondência pessoal entre esses 
dois intérpretes do Nordeste, ao figurar uma representação 
desse espaço, desnuda o projeto literário e cultural de reco-
nhecimento e valorização dessa região, entendendo que nela 
se encontram elementos importantes para a consolidação do 
nacionalismo na literatura e nas artes, em geral. E ambos, ao seu 
modo, não pouparam esforços para que isso viesse a acontecer.
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Imagem de poema enviado por Mário de Andrade  
a Câmara Cascudo. 
Fonte: INOJOSA, Joaquim. O movimento modernista em  

Pernambuco. Rio de Janeiro: Tupy, 1968-1969. v. 1, p. 81.
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A CORRESPONDÊNCIA DE JOAQUIM INOJOSA 
COM JOSÉ AMÉRICO DE ALMEIDA  

E LUÍS DA CÂMARA CASCUDO:  
MEMÓRIAS DO MOVIMENTO MODERNISTA 

EM PERNAMBUCO (1966-1974)

Giuseppe Roncalli Ponce Leon de Oliveira

Introdução

Entendemos o modernismo como um movimento de ideias 
renovadoras que estabelece fortes conexões entre arte e política, 
caracterizado por uma grande heterogeneidade. Não desejamos 
“concentrá-lo” em seu marco simbólico – a semana de 1922 –, 
nem o tratar de forma unívoca e com contornos bem delimitados. 
O modernismo é um movimento de ideias que circula pelos 
principais núcleos urbanos do país desde a segunda metade dos 
anos 1910, assumindo características cada vez mais diferenciadas 
com o passar das décadas de 1920 e 1930 (GOMES, 1993).

O modernismo chegou ao Nordeste crivado de tensões, 
uma vez que representado em registros distintos, todos eles 
combinados a uma tradição que se formara ao longo do processo 
colonizador e do período formativo da nação. Essa tradição sedi-
mentada nas instituições da sociedade e também em formas de 
transmissão populares era capaz de se impor no confronto com 
o processo de modernização do século XX. Sem esse diálogo de 
dominantes, no qual se construíram consensos representados 
em obras literárias daí resultantes, não seria possível a conso-
lidação do movimento modernista na região. A nova forma 
literária chegava inicialmente por meio de um modernismo 
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“universal”, a partir do contato com paulistas e cariocas, mas 
também a partir da ação de Gilberto Freyre, que não deixava 
de ser igualmente um divulgador dessa nova forma, haja vista 
a sua apreensão da estética modernista dos norte-americanos. 
Do ponto de vista que examina especificamente a “divulgação” 
do modernismo, não há dúvidas quanto à adesão irrestrita de 
Joaquim Inojosa ao movimento (ARAÚJO, 2012).

Ao se falar da efervescência cultural ocorrida em Recife 
em meados da década de 1920, não podemos esquecer-nos de 
Joaquim Inojosa, jornalista e também estudante de Direito na 
Faculdade do Recife, que escreveu, em 1924, a plaquete A Arte 
Moderna, carta/panfleto que repercutiu em todo o Nordeste. 
A carta dava um destaque especial a Graça Aranha (em virtude 
do discurso de rompimento deste com a Academia Brasileira 
de Letras), historiava a semana de 1922, informava sobre o 
movimento em Pernambuco, falava das primeiras repercussões 
no Pará e no Rio Grande do Norte e apelava para que a Paraíba 
(especialmente o grupo da revista Era Nova, a quem a carta era 
dirigida) aderisse ao modernismo (AZEVÊDO, 1996). 

O registro histórico da correspondência de Joaquim Inojosa 
com José Américo de Almeida e Luís da Câmara Cascudo aparece 
pela primeira vez em O Movimento Modernista em Pernambuco (1968-
1969) (2 cartas de José Américo de Almeida, década de 1920; e 
13 cartas de Luís da Câmara Cascudo), o segundo registro das cartas 
de Almeida foi em José Américo de Almeida – Algumas Cartas (1980) 
(3 cartas da década de 1920 – sendo duas já publicadas e uma inédita – 
e 18 escritas entre as décadas de 1960 e 1970), livros organizados 
pelo próprio Inojosa com o objetivo de documentar a história 
do modernismo na região Nordeste do Brasil. Os escritores 
ocupam lugar sui generis neste estudo, por serem uns dos 
primeiros entusiastas que escreveram para Inojosa, falando das 
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impressões e impactos causados pela carta manifesto A Arte 
Moderna (INOJOSA, 1984, p. 42): 

Ahi vai o registo de tua ‘Arte Moderna’. Ainda estou em 

tempo de felicitar-te pelo escândalo (CC, 22-VIII-1924 apud 

ARAÚJO, 2012, p. 87).1

Recebi A ARTE MODERNA, que é mais uma expressão de 

seu talento e de sua cultura. [...] Não sou infenso ao espírito 

novo. Compreendo a necessidade de subordinar a arte às 

outras formas de vida que as conquistas do progresso vão 

impondo. Penso, porém, que para ampliar essa tendência não 

é preciso destruir o patrimônio da inteligência cosmopolita. 

É arriscado conjurar, de uma vez, as fórmulas consagradas. 

Daí as demasias das reações que resultam ridículas. [...] (JAA, 

8-VIII-24 apud INOJOSA, 1984, p. 42).

Os originais das cartas publicadas de José Américo de 
Almeida, além de outras inéditas, pertencem à Fundação Casa 
de Rui Barbosa, localizada no Rio de Janeiro, como parte do 
Arquivo – Museu de Literatura Brasileira, formando a Coleção 
Joaquim Inojosa – séries: correspondência pessoal, documentos 
que foram doados pelo titular em testamento. As cartas de 
Inojosa emitidas a José Américo de Almeida se encontram na 
Fundação Casa de José Américo de Almeida, localizada em João 
Pessoa: 18 cartas escritas a partir de 1966 até meados de 1977, 

1 Neste capítulo, os documentos de autoria de Luís da Câmara Cascudo 

terão como referência as iniciais “CC”, os que se referem a Joaquim Inojosa 

terão as iniciais “JI” e os que se referem a José Américo de Almeida terão 

as iniciais “JAA”. 
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todas elas datilografadas em papel timbrado com a logomarca do 
escritório de advocacia de Inojosa e assinadas por ele, parecem 
encontrar-se, até o presente momento, inéditas – não conse-
guimos encontrar nenhum outro estudo que fizesse menção a 
esse conjunto de documentos. Aqui, os documentos não serão 
analisados em sua totalidade, tendo em vista que todo o conjunto 
da correspondência não versa sobre o assunto em questão –,  
o Movimento Modernista em Pernambuco – desse modo, vamos 
nos ater apenas às cartas que foram escritas entre 1966 e 1968. 

A pesquisa de Araújo (2012) localizou, no acervo Fundação 
Casa de Rui Barbosa e no Ludovicus – Instituto Câmara Cascudo, 
localizado na cidade de Natal, a correspondência de Inojosa envia-
da ao escritor potiguar, um total de 66 documentos trocados entre 
Cascudo e Inojosa, entre cartas e cartões-postais, que formam dois 
grandes blocos de correspondências. O primeiro é composto de 
cartas trocadas ao longo dos anos de 1920, no auge da divulgação 
do movimento modernista brasileiro. O segundo (documentos que 
aqui iremos analisar), por sua vez, é composto de cartas trocadas 
entre os anos de 1968 e 1984, o período em que os dois missivistas 
publicaram livros relacionados à memória daquele movimento 
(O Movimento Modernista em Pernambuco, de Joaquim Inojosa, 
1968-1969; Gente Viva, de Câmara Cascudo, 1970) (ARAÚJO, 2012). 

Chama a atenção, de início, a interrupção do envio e do 
recebimento de cartas, de ambos os missivistas, em um longo 
período (de 1928 a 1966, com José Américo; e de 1926 a 1968, 
com Cascudo). Esse lapso de trinta e oito e quarenta e dois anos 
apresentou-se como intrigante para a pesquisa, uma vez que 
nele os três amigos continuaram exercendo a atividade intelec-
tual em meio a profundas mudanças na conjuntura nacional. 
A interrupção da correspondência, no final dos anos 1920, 
ocorreu devido ao final das atividades de Joaquim Inojosa como 
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divulgador do modernismo no Nordeste, coincidindo com sua 
mudança para o Rio de Janeiro. Sobre o fato, comentou Neroaldo 
Pontes de Azevêdo: 

Entre meados de 1927 e o ano de 1930, quando se transfere 

para o Rio, perseguido por ter tomado parte nos aconte-

cimentos de Princesa, Joaquim Inojosa praticamente não 

aparece nos jornais e revistas de Recife. Pode-se afirmar 

que a campanha modernista, por ele empreendida, estava 

terminada (AZEVÊDO, 1996, p. 94). 

No prefácio de José Américo de Almeida – Algumas Cartas 
(1980), Inojosa reforça nossa linha de raciocínio: 

As cartas que se vão ler – 3 da década de 20 e 18 de quarenta 

anos depois: outras, da 1ª fase, desapareceram nos transtornos 

da mudança do Recife para o Rio logo após a Revolução de 1930 

–, revelam duas admiráveis facetas da invulgar personali-

dade de José Américo de Almeida: a de escritor e a do amigo.  

[...]   

Note-se que em 1930 nos havíamos separado politicamente, o 

que, entanto, em nada alterou os sentimentos de pura amizade 

renovados no reencontro de 1966 – reinício da correspondência –, 

bem definidos nos termos da oferta de um exemplar do romance 

A Bagaceira (3ª edição, de 1928):   

 

‘Ao grandíssimo amigo Inojosa, com a admiração que vem 

de longe. José Américo Rio, 14-7-973’ (INOJOSA, 1980, p. 17). 

No livro de memória Na Ronda do Tempo (1998), Cascudo 
também registra a longa distância e ausência do velho amigo:
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Abraço um amigo de 45 anos, Joaquim Inojosa, leader do 

‘Movimento Modernista em Pernambuco’, que expôs e docu-

mentou em 700 páginas ágeis (dois tomos, 1968). Alegria de 

reviver meu tempo de ‘Acadêmico de Direito’ no Recife, e a fase 

ainda juvenil da agitação literária, clímax com a vinda de 

Guilherme Almeida lendo o Raça (CASCUDO, 1998, p. 41). 

Tomaremos, neste artigo, o gênero epistolar como “arquivo 
da criação”, por entendê-lo como espaço onde se encontram fixa-
das a gênese e as diversas etapas de elaboração de uma obra artís-
tica, desde o embrião do projeto até o debate sobre a recepção 
crítica favorecendo a sua eventual reelaboração. A carta, nesse 
sentido, ocupa estatuto de crônica de obra de arte. Ao considerar 
a epistolografia um “canteiro de obras” ou um “ateliê”, buscamos 
descortinar a trama da invenção, o desenho de um ideal estético, 
quando examinamos as faces dos processos da criação. Nessa 
última direção, mais fértil será o terreno epistolar quando os 
interlocutores definirem contratos mais ou menos explícitos, nos 
quais a troca de opinião sobre trabalhos em desenvolvimento 
fundamenta os passos da criação, muitas vezes vista como ação 
compartilhada. Essas cartas tornam-se espaços testemunhais 
que logram tanto historiar fases do pensamento estético dos 
interlocutores quanto dar contornos crítico-interpretativos ao 
momento em análise (MORAES, 2007).

O trabalho com correspondência privada de intelectuais 
vem crescendo entre os estudiosos da história de intelectuais 
na medida em que tal fonte/objeto é apontada como um lugar 
de sociabilidade fundamental e revelador da dinâmica de um 
campo cultural de um dado período. 

O conceito de lugar de sociabilidade, entendido tanto 
como espaço de constituição de uma rede organizacional (que 



129

Giuseppe Roncalli Ponce Leon de Oliveira
A correspondência de Joaquim Inojosa com José Américo de Almeida e Luís da Câmara Cascudo

pode ser mais ou menos formal/institucional), quanto um 
microcosmo de relações afetivas (de aproximação e/ou de rejei-
ção), tem-se afirmado como de particular utilidade para tais 
análises. Isso se deve ao fato de os intelectuais terem eviden-
ciado que a atividade epistolar era uma prática disseminada 
e exercida com afinco e prazer pela maioria deles, que não só 
escreviam muitas cartas, como se aplicavam a guardar as que 
recebiam, para a alegria dos pesquisadores que hoje sobre elas 
se debruçam. Dessa forma, a correspondência, como parte da 
obra de um autor, assegura uma aproximação das formas de 
estruturação do campo intelectual em dado momento e lugar, 
permitindo que se investigue de que maneira funciona esse 
“pequeno mundo” e de como se deve entender a própria noção 
de intelectual (GOMES, 2005). 

A Bagaceira: um romance modernista ou regionalista? 

Na opinião de Albuquerque Jr. (2011), A Bagaceira, de José 
Américo de Almeida, é o livro de maior repercussão do escritor. 
Uma obra nitidamente de transição entre duas estéticas: a 
naturalista e a modernista. Este romance aborda a passagem 
entre duas sociabilidades: a patriarcal e a burguesa. Um livro, 
por isso, cheio de ambiguidades, no qual a influência da estética 
modernista e as pregações regionalistas de Gilberto Freyre 
surgem entrelaçadas com nítida influência de Euclides da Cunha, 
seja no que toca a observações saídas de seu cientificismo posi-
tivista, seja no próprio estilo metafórico, apoiado em analogias 
extraídas da natureza e no uso insistente de proparoxítonos 
e de longos paroxítonos que marcavam o estilo daquele autor 
(ALBUQUERQUE JR., 2011).
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O estudo de D’Andrea (2010) corrobora com essa argu-
mentação, demonstrando que, ao surgir em 1928, A Bagaceira 
fora inscrita no painel da literatura brasileira como iniciadora 
do romance modernista. Ao mesmo tempo, pelo aspecto de 
particular reparo à região nordestina, é conferido também ao 
romance o título de “iniciador do romance regionalista” que 
viria a seguir, inaugurando a década de 1930. Dessa maneira, 
é nessa postura um tanto incômoda – um pé no Modernismo e 
outro no Regionalismo – que ele vem sendo discutido, na maio-
ria das vezes, pela historiografia literária (D’ANDREA, 2010). 

Joaquim Inojosa, em carta de 3 de janeiro de 1966, parecia 
já se colocar como uma das primeiras vozes a se posicionar no 
tom desse debate: 

Em 1928, José Américo de Almeida – que era, já, o autor da 

novela ‘Revelações de uma Cabra’ e do livro ‘Problemas da 

Paraíba’2 – publica o extraordinário ‘A Bagaceira’, marco 

inicial da literatura-social no romance brasileiro. 

A crítica literária de hoje em dia divide-se no apreciar 

que influências teria sofrido o autor para escrever o livro 

excepcional. 

a) – a de que José Américo de Almeida sofrera influência do 

movimento modernista de São Paulo, largamente difundido 

entre Paraíba e Pernambuco, na sua fase de nacionalismo 

ou brasilidade; 

2 Joaquim Inojosa equivocou-se sobre os títulos das obras de José Américo 

de Almeida a que faz menção nesta passagem da carta citada. Trata-se, na 

verdade, de Reflexões de um Cabra (1922) e de A Paraíba e seus Problemas (1923). 
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b) – a de que ‘A Bagaceira’ foi o primeiro fruto do regionalismo 

tradicionalista do Centro Regionalista do Nordeste; 

c) – a de que não teria sofrido influência de qualquer dos 

dois... ‘movimentos’ [...] (JI, 3-I-1966). 

Joaquim Inojosa, nessa correspondência, confessava que 
sinceramente sentir-se-ia feliz se pudesse reencontrar o amigo 
e esclarecer o assunto, que era de interesse para a história da 
literatura brasileira, pois, para Inojosa, José Américo de Almeida 
era um dos coautores mais eminentes da nova literatura social 
brasileira. Tantos anos depois, não mais o estudante de vinte 
anos de idade, mas o sexagenário continuava a considerar o 
autor de “mestre insigne” e “o mais vigoroso, sincero, e forte 
intelectual da Paraíba” – e a ele novamente se dirigindo, na 
qualidade de “discípulo”, modernista, “É o que espera(va) ao 
subscrever-se, o ‘discípulo’ da ‘Carta de Um Estudante’3, que é 
o mesmo desta carta” (JI, 3-I-1966). 

No intuito de dar veracidade a suas teses e “esclarecer” o 
controvertido assunto, Inojosa, na companhia de Ivan Bichara4, 
saiu à procura de José Américo, quando de uma visita feita pelo 
escritor paraibano ao Rio de Janeiro em 1966, e expõe as dúvidas 

3 Ao receber de José Américo um exemplar da conferência Poetas da Abolição, 

Joaquim Inojosa, dedicou-lhe, em 20 de setembro de 1921, pelas colunas do 

jornal A União, dirigido à época por Carlos Dias Fernandes, a respectiva carta, 

falando de sua admiração, mas também estabelecendo crítica à conferência 

do escritor paraibano (INOJOSA, 1980).
4 Ivan Bichara Sobreira (1918-1998), político paraibano, crítico literário e 

romancista, sua obra mais expressiva foi o romance Carcará (1984), que fora 

dedicado a José Américo de Almeida. 
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que os críticos literários estavam criando no espírito do leitor 
da época, no que se referia a possíveis influências que teria 
sofrido o autor ao escrever A Bagaceira (INOJOSA, 1968). 

Em carta de 7 de janeiro de 1966, Inojosa comunica o 
envio do apanhado da conversa anunciada na carta anterior, 
mencionando que, se José Américo concordasse, publicaria o 
seu depoimento no capítulo que estava a desenvolver sobre 
A Bagaceira no livro O Movimento Modernista em Pernambuco 
(1968). Aguardava uma resposta mais incisiva, desculpando-se 
por tomar o tempo do amigo, “mas desejaria colocar os pontos 
nos ii nisto de José Américo ser fruto de Gilberto Freyre, ou 
melhor, ‘Bagaceira’ ter surgido sob influência de congressos 
regionalistas [...]” (JI, 7-I-1966).

Só em 24 de fevereiro de 1966, o escritor José Américo de 
Almeida, já em João Pessoa, Paraíba, envia-lhe carta, mencio-
nando que modificou apenas dois ligeiros traços, pedia desculpa 
pela demora em responder, devido ao fato de ter chegado do Rio 
incapacitado até para escrever uma carta, mas desejava “votos 
pelo êxito do seu próximo livro que terá como sempre, a marca 
de sua consciência de escritor”:

Recebi sua carta e fiquei pensando. O apanhado do nosso 

encontro está muito bem lançado, mas me coloca numa 

posição que, definida por mim, me deixa de certo modo 

contrafeito. São coisas que poderão ser expressas por outras 

pessoas, sem reivindicação de minha parte. Gostaria assim 

que você eliminasse da segunda página o período que começa 

por Por isso considero... e o que começa por Jamais me deixei... 

(JAA, 24-II-1966).
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A entrevista concedida por José Américo a Joaquim 
Inojosa, depois das alterações sugeridas, e conforme o que ficou 
acordado entre os amigos, foi publicada no livro O Movimento 
Modernista em Pernambuco (1968). Nela, Almeida confessava, 
pela primeira vez, que levara cerca de três anos para concluir 
o romance fruto do modernismo em voga: 

À proporção que o modernismo se expandia, inclusive no que 

representava de polêmico em Pernambuco, foi-se concreti-

zando dentro de mim a idéia de igualmente formarmos uma 

reação nordestina contra os cânones antigos, a que se chama-

va ‘passadismo’, sem que perdêssemos o sentido universal 

da cultura brasileira. Reagir como nordestino, queria dizer, 

aproveitar tipos, linguagem, costumes regionais do Nordeste, 

secas e cangaços, dentro da integração nacionalista pregada 

pelos modernistas. Literatura universalista, pois que a lite-

ratura, mesmo que fixe aspectos regionais, não perde, por 

isso, o seu aspecto de universalidade (INOJOSA, 1968, p. 202). 

Ao tratar d“A Inspiração Modernista de ‘Bagaceira’”, 
Joaquim Inojosa afirmou, com base no já apresentado, que seria, 
portanto, uma tolice vincular ao regionalismo tradicionalista 
recifense os escritores nordestinos daquele período posterior. 
Um ano antes do regresso de Gilberto Freyre, o escritor parai-
bano publicava Reflexões de um Cabra (1922) que, no olhar de 
Inojosa, tratava-se de um pré-Bagaceira, e pouco depois um 
alentado livro estudando problemas sertanejos – A Paraíba e 
seus Problemas (1923) –, afirmando que quem vivera:

[...] entre Recife e Paraíba(referindo-se aqui a atual cidade de 

João Pessoa – PB), de 1922 a 1930, não pode sem imperdoável 
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parti-pri, subordinar a obra prima de José Américo de Almeida 

aos artigos seriados de G.F.5 ou a um Congresso Regionalista 

que primou pela ausência de escritores e literatura, inclusive 

o ilustre paraibano (INOJOSA, 1980, p. 197). 

Embora José Américo não tenha participado do Congresso 
Regionalista, todavia, fora precipitação de Inojosa afirmar tão cate-
goricamente que o escritor de A Bagaceira não tenha tido nenhum 
contato com Freyre. Antes mesmo da publicação d’A Arte Moderna, 
em 5 de julho de 1924 na revista Era Nova, da Paraíba, vimos que 
houvera sim uma aproximação entre os respectivos intelectuais. 

Tendo por base outros documentos, em especial as cartas 
que Gilberto Freyre enviou a José Lins do Rêgo, vemos Freyre 
agradecer o interesse de alguns intelectuais da Paraíba, no 
sentido de publicarem a conferência que havia proferido em 
João Pessoa, em 5 de abril de 1924 – Apologia pro generatione  
sua –, no Teatro Santa Roza. A conferência foi publicada no 
mesmo ano, pela Imprensa Oficial da Paraíba, provavelmente 
em junho. Traz, em sua capa, os nomes dos intelectuais que 
formavam a comissão “sob cujos auspícios esteve Gilberto 
Freyre na Parahyba”. Entre os mais conhecidos estavam Carlos 
Dias Fernandes, José Américo de Almeida, Adhemar Vidal, 
Antenor Navarro e José Lins do Rêgo. Conforme demonstra 
ainda Figueiredo Jr. (2000), em carta de 16 de junho de 1924, do 
Recife, o líder regionalista pernambucano fala com muito entu-
siasmo do romance de estreia de José Américo: “Estou ansioso 

5 Série de cem artigos escritos por Gilberto Freyre, iniciados quando ele ainda 

residia nos EUA, publicados no Diário de Pernambuco, entre 22 de abril de 1923 

e 15 de abril de 1925, e republicados no livro Tempo de Aprendiz (FREYRE, 1979).
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pelo Bagaceira. Que título feliz! Um título assim dá sabôr a um 
livro” (FIGUEIREDO JR., 2000, p. 48).

Aqui nos voltamos à função paradigmática de A Bagaceira. 
Trazendo para a ficção o referencial de uma realidade que até 
então tivera seus melindres de tratamento, José Américo de 
Almeida, mesmo com uma organização formal quase nada 
inovadora e com um forte componente de naturalismo determi-
nista, abre caminho para as duas soluções ficcionais que se lhe 
sucederiam: o tratamento formalmente moderno, mas ambíguo, 
entre as mazelas escravistas no eito dos engenhos – José Lins 
do Rêgo – e o tratamento de “uma faca só lâmina” que a ficção 
contra-ideológica, manifesta na linguagem de Graciliano 
Ramos, traz para os romances de 1930 (D’ANDREA, 2010). 

Significativo, no entanto, é o fato de que Gilberto Freyre, 
em artigo intitulado A reinterpretação, escrito em 1978, colo-
que a obra de José Américo fora da órbita de influências do 
Movimento Regionalista-Tradicionalista, o que de certo modo 
termina por desestabilizar as prerrogativas de Inojosa: 

Com A bagaceira principiou no Brasil a voga de um roman-

ce ao mesmo tempo que moderno – sem modernismo à 

la Semana de Arte Moderna – social e regional [...] Daí, no 

que tenho escrito acerca do Movimento Regionalista, 

saído do Recife desde o começo da década de 20, nunca 

ter filiado José Américo de Almeida a esse movimento ou 

ter sugerido, na sua obra, inf luência assimilada pelo autor  

daquela interpenetração que, na década de 20, processou-se 

inovadoramente no Recife acrescentando a perspectiva de 

renovação artística ou literária iniciada em São Paulo como 

‘modernista’ a socialmente ou filosoficamente social do 

Nordeste, como região, e do Brasil, como nação com valores 
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tradicionais susceptíveis de modernização (FREYRE, 1978, 

p. 93, grifo nosso).

Longe de ficar procurando que movimento foi precursor 
d’A Bagaceira no campo cultural, ou qual deles influenciou José 
Américo de Almeida, o que fica de relevante nesse diálogo 
é o processo criativo da obra O Movimento Modernista em 
Pernambuco, de Joaquim Inojosa, e da rede de sociabilidade que 
se estabelece com José Américo de Almeida, demonstrando o 
quão importante foram as correspondências para as propo-
sições aqui estabelecidas. 

“Quanta gente que dormia no fundo da memória 
reviveu e voltou à tona”: Câmara Cascudo 
e os arquivos da criação de Gente Viva

Como já fora mencionado anteriormente, mediante 
relevante passagem do livro de memórias Na Ronda do Tempo 
(1998), de Câmara Cascudo, dos impactos causados pela 
campanha modernista em Pernambuco até meados de 1927 
ao reencontro de Cascudo e Inojosa em 1969, haviam se passado 
45 anos. Todavia, ao que se parece, o contato foi retomado 
em 1968; quando da publicação e lançamento do Movimento 
Modernista em Pernambuco (1968). De acordo com Araújo (2012),  
o aparecimento do respectivo livro desequilibra a rotina do 
velho folclorista, que talvez não se preocupasse mais com aquele 
passado determinante da sua formação intelectual. O tom da sua 
escrita, nas cartas endereçadas a Inojosa, é saudosista, ao puxar 
da memória, realçando com o efeito estético das reticências, os 
tempos imemoriais: elogia a “previdente meticulosidade” do 
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amigo que recolheu “as folhas que o vento inspirador arrancava 
de nossos nervos juvenis...”. Confessando-se deliciado ao “reler 
e voltar ao ritmo daqueles meses inesquecíveis e tumultuosos, 
jamais repetidos sob Céu pernambucano” (ARAÚJO, 2012, p. 73):

O MOVIMENTO MODERNISTA EM PERNAMBUCO agiu como 

dose maciça de proteína. Estou deixando o Hospital depois 

de algum tempo de shek-up, repouso e vigilancias na base 

da cavilação e do dengo6. [...] Seu livro carregou as baterias 

na viagem inesperada aos 26 anos, aspirando clima de 

quarta dimensão. [...] Nada se perdeu e V. reapresentou as 

lembranças materiais do movimento na graça airosa de um 

ramalhete completo e fiel. Quanta gente que dormia no fundo da 

memória reviveu e voltou à tona, contemporânea e lógica!... Delícia 

para reler e voltar ao ritmo daqueles mêses inesquecíveis e 

tumultuosos, jamais repetidos sob o Céu pernambucano. V. 

foi o curisco acendedor da coivara. As cinzas, graças à V., 

6 Esta seria a segunda temporada de internação, que ocorrera em abril de 1968 

(a primeira em agosto de 1967). Ambas ocorreram no Hospital das Clínicas 

em Natal. De acordo com Cascudo, essa iniciativa teria sido intermediada 

por Onofre Lopes (reitor da UFRN à época); tendo-o sujeitado a um check-up 

investigador. No Pequeno Manual do Doente Aprendiz, vemos a retomada do 

mesmo aspecto no prefácio da referida obra: “[...] O ambiente é inesquecível. 

[...] médicos, enfermeiras, serventuárias, da cúpula à base dos serviços 

hospitalares, trataram-me, não apenas no critério do afeto e do interêsse 

cativantes, mas sob as fórmulas familiares do dengo e da cavilação sentimen-

tais”. (CASCUDO, 1969, p. 10). Ao que se pode perceber na correspondência de 

Cascudo enviada a Inojosa em 16-IV-1969 e 26-IV-1969, esta obra fora doada 

ao autor do Movimento Modernista em Pernambuco (apud ARAÚJO, 2012, p. 114).
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viraram cimento, monumento, arranha-ceu. [...] (CC, 29-V-

1968 apud ARAÚJO, 2012, p. 109, grifo nosso).

Nessa dimensão, surge a ótica de encarar o movimento 
modernista como uma campanha de “meses” agitados que 
passaram a ser revistos a partir de um ato heroico: Inojosa 
fora nomeado de “curisco acendedor da coivara”. Tal qual o 
efeito da Fênix, o modernismo é revivido e monumentalizado: 
“As cinzas, graças a V., viraram cimento, monumento, 
arranha-ceu”. O assunto principal dessa primeira carta dos 
anos sessenta (1960), com um único e extenso parágrafo, datilo-
grafado, demonstra a recepção de Cascudo frente a O Movimento 
Modernista em Pernambuco, cujos dois primeiros volumes haviam 
sido publicados naquele momento. 

No corpus documental em questão, foram identificados 
quatro documentos datados do ano de 1968, sendo duas cartas de 
autoria de cada um dos missivistas, as quais formam uma peque-
na série em diálogo. O início da série se dá em 29 de maio daquele 
ano, com uma carta enviada por Câmara Cascudo, terminando 
em 14 de outubro com uma carta de Joaquim Inojosa. A ênfase no 
assunto principal das quatro epistolas é a respectiva obra, além 
da polêmica criada por Inojosa em torno da publicação, em 1952, 
do Manifesto Regionalista de 1926 escrito por Gilberto Freyre; este 
último aspecto, será tratado na secção posterior. Neste momento 
do texto, trataremos a respeito das primeiras impressões e da 
relevância destas para estimular Cascudo a escrever sobre suas 
memórias dessa época no livro Gente Viva (ARAÚJO, 2012).

Na carta de Inojosa que se segue, em 21 de julho de 1968, 
Inojosa descreve a sensação de arrebatamento em receber uma 
missiva do velho amigo: 
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[...] a sua carta me arrebatou as janelas da casa de solitário, 

numa tempestade de emoção, e arejou tudo, alma, coração, 

mente, biblioteca, a vida, enfim... Que alegria vê-lo dessa 

forma!... (JI, 21-VII-1968 apud ARAÚJO, 2012, p. 110). 

Afirmou que, apesar da distância, sempre acompanhara 
palmo a palmo as suas vitórias nas letras, seu glorioso renome 
nacional e internacional, livros, colaboração de imprensa, 
contatos de amigos; e naquele instante lhe “chega(va) o Cascudo 
puro, purinho, aquêle das suculentas sopas na pensão da Rua do 
Imperador, festivo, forte de espírito e amizade, redivivo em tudo”. 
Depõe ao velho amigo que o que fizera foi apenas esclarecer 
episódios e relembrar nomes. Tratou de retificar aqueles pontos 
que, em sua opinião, tentavam ocultar o poder jovem daquele 
instante, endossando que somente os críticos, os historiadores, 
poderão dizer se havia acertado em sua iniciativa.

Frente aos elementos apresentados nestas missivas, 
verifica-se que a participação de Joaquim Inojosa no movimento 
modernista se deu praticamente no âmbito da divulgação, em 
um contexto de produção jornalística: 

Você, amigo, bem o fixou – e isto me honra –, quando escreveu que 

‘reviveu e voltou à tona, contemporânea e lógica’, muita ‘gente 

que dormia no fundo da memória’. Ora, sendo o famoso Cascudo 

testemunha da época, coartífice do que Moraes Coutinho 

chamou de ‘pé-de-vento literário’, a expressão constitui uma 

sentença, e irrecorrível pelo gabarito de quem a pronuncia 

(JI, 21-VII-1968 apud ARAÚJO, 2012, p. 110).

Durante o período em análise, Cascudo se distanciava do 
perfil inserido na linha do modernismo regionalista e folclórico 
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da campanha pernambucana; o missivista que responde ao 
velho amigo teve outras vivências no mundo literário brasileiro 
vendo, portanto, a época de outra maneira. É possível verificar 
que tais fatos se refletem no modo de organização do livro Gente 
Viva (2010), que seria para esta pesquisa, em princípio, memórias 
modernistas inspiradas no acervo documental publicado pelo 
amigo Inojosa, embora, dos 43 nomes rememorados nos capí-
tulos do livro, menos da metade atuou, de fato, no movimento 
modernista. O eixo básico da evocação presente nessa obra 
são as vivências recordadas das passagens do jovem Cascudo 
pelas cidades de Salvador, Rio de Janeiro e Recife, em período 
de formação universitária. Escrevendo do ponto de vista de um 
já septuagenário, ele revela, em carta de 3 de setembro:

Estou para matar o tempo que nos sepultará, batendo lenta-

mente um livro sobre meus amigos viajados. GENTE VIVA! 

Porque a morte existe, os Mortos, não. Foi a vez do Guilherme 

de Almeida... Não posso separá-lo de V. em 1925. Fora a primeira 

impressão. (CC, 3-IX-1969 apud ARAÚJO, 2012, p. 117).

Essa afirmação de Cascudo veio anexada ao capítulo que 
vinha junto dessa missiva, demonstrando que falar de Guilherme 
Almeida, um dos grandes nomes do Movimento Modernista, não 
era possível sem associá-lo ao nome de Joaquim Inojosa:

Joaquim Inojosa tentara motorizar as deligencias e cabrio-

lés circulantes nas ruas literárias do Recife em 1925. Era 

O Movimento Modernista em Pernambuco, espoucante e agitador, 

que ele expos e documentou em dois volumes maciços, (Rio 

de Janeiro, 1968). Havia prosa e verso, sátira, elegia e louvor 

nos ritmos bonitos e maquinais como águas do Capibaribe 
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ornamental. Vivia-tranquila, comum, portuguesamente, como 

dizia Ascenso Ferreira. Havia, farto fácil, de um tudo sob os 

modelos da Tradição. Joaquim Inojosa espantou a marcha 

regular e segura, como fazia o Sací Pererê na cavalhada 

sulista. Para remate e reforço ao torvelhinho, trouxe, em 

novembro, Guilherme Almeida, invencível ventania melódica 

do Anhangabaú (CASCUDO, 2010, p. 81).

No período correspondente à segunda fase da correspon-
dência com Joaquim Inojosa, Cascudo revela a sua posição, na 
velhice, como memorialista que revisita o repertório acumula-
do ao longo do século XX, incluindo-se aí o legado modernista 
que não é reivindicado em absoluto. Ainda em Gente Viva, por 
exemplo, Câmara Cascudo reitera o princípio da autenticidade 
como padrão de valorização artística do elemento regional, 
sobretudo nas observações sobre Catimbó, de Ascenso Ferreira, 
publicado no ano de 1927. Nesse capítulo de Gente Viva, a ideia da 
agitação cultural daquele momento é narrada em certo tom de 
leveza, como se não existissem tensões em torno de necessárias 
tomadas de posição que eram demandadas pelas pressões dos 
programas literários e culturais e se constituem como uma 
escrita autobiográfica, sem a preocupação do arquivista iden-
tificado, segundo Araújo (2011. p. 89), na perspectiva adotada 
por Joaquim Inojosa nas suas memórias modernistas:

[...] A movimentação, alacridade, ruído de vozes discutindo, 

berros de protesto, estridência de risos, exibição de cantos 

e mesmo toques de violão, centralizavam as preferências, 

provocando os encontros para confidências poéticas, combi-

nar artigos de jornal, duelar entre as predileções artísticas. 

[...] (CASCUDO, 2010, p. 101).
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Nesse sentido, podemos constatar que a análise dessa epis-
tolografia nos permite uma espécie de contato muito próximo 
com os sujeitos da história que pesquisamos. Nela, “nossos” atores 
aparecem de forma fantasticamente “real” e “sem disfarces”. Nós, 
historiadores, podemos passar a conhecê-los na “intimidade” 
de seus sentimentos e nos surpreendemos a dialogar com eles 
e até a imaginar pensamentos. Ambos têm um nome próprio 
como marca identitária; entretanto, ambos são muitos outros 
construídos por um autor e que se transformam ao longo do 
tempo, assumindo formas e cores diferenciadas (GOMES, 1998).

Crítica a Gilberto Freyre e ao movimento regionalista

Segundo Neroaldo Pontes de Azevêdo (1996), foi Wilson 
Martins quem, em seu Modernismo, em 1965, lançou dúvidas 
sobre a data da elaboração do Manifesto Regionalista escrito por 
Gilberto Freyre, em função do estilo (“a julgar pelo estilo, o 
autor praticamente reescreveu o seu trabalho”) e da negligência 
de Gilberto Freyre em relação ao texto (“só tardiamente veio 
a dar-lhe importância de documento histórico”). Freyre real-
mente tenta, em obras posteriores à década de quarenta, trazer 
para si o mérito de ter chamado a atenção para a necessidade 
de renovação das artes nacionais, ainda antes de 1920. Mas 
quem denunciou publicamente a questão foi Joaquim Inojosa, 
em 1968, com o primeiro volume de O Movimento Modernista em 
Pernambuco, e em seguidas publicações, até a última, sobre o 
assunto, Sursum Corda (1981). Inojosa levantou toda a produção 
freyreana até o final da década de 1970, para provar que Freyre 
sempre foi um ferrenho crítico do modernismo e que, só após a 
vitória desse movimento, ele tentava se assenhorar do mérito. 



143

Giuseppe Roncalli Ponce Leon de Oliveira
A correspondência de Joaquim Inojosa com José Américo de Almeida e Luís da Câmara Cascudo

Ressalvado o caráter altamente polêmico das publicações 
de Inojosa, particularmente quando se refere ao regionalismo, 
fica provado que o Manifesto, tal como se conhece, foi elaborado 
em 1952 (ALBUQUERQUE JR., 2011, p. 105; AZEVÊDO, 1996, p. 152): 

É que me preocupei em documentar. E através disto cheguei 

àquela conclusão de que foi antedatado para 1922 o Manifesto 

regionalista que Gilberto Freyre publicou em 1952. Embuste 

dos mais vergonhosos, se é possível admitir algum não 

vergonhoso (JI, 25-III-1968). 

Nas cartas escritas para José Américo de Almeida, Inojosa 
inicia a crítica a Freyre, contando que, de 1923 por diante, 
Gilberto Freyre faria pregação sobre o regionalismo e tradicio-
nalismo, limitada a Pernambuco, mas que depois se denomi-
naria de nordestina. Era uma pregação hostil ao modernismo 
paulista, muito embora com este viesse a “reconciliar-se”, 
pela maior influência do nacionalismo ou da brasilidade dos 
modernistas, cuja bandeira Guilherme de Almeida implantaria 
no Teatro Santa Isabel, de Recife, ao ler, em novembro de 1925, 
sua conferência “Revelação do Brasil pela Poesia Moderna”, 
seguida da leitura de Raça, poema que ainda hoje consideram 
obra-prima (JI, 3-I-1966). 

Na opinião de Inojosa, o pior: 

[...] é que desde anos se vem convencendo que (o) modernismo 

não chegou a atingir o Nordeste, cuja renovação literária se 

teria inspirado, tôda ela, tôdinha mesmo, em Gilberto Freyre. 

Ficou portanto, a nossa geração, ausente do grande movimento 

de 22. ‘Ficou até agora’–, pois ainda ontem o historiador 

Mário da Silva Brito me asseverava que o meu livro, pelo 
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seu documentário, modificava este sentido histórico... ( JI, 

25-III-1968).

O que realmente desejava era desfazer a trama que levou 
o Itamarati a editar um livro – Quem é quem nas artes e nas letras 
do Brasil (1966) –, edição de alto bordo, em que se lia “tamanha 
barbaridade”: 

– ‘Assim é Gilberto Freyre quem abre caminho para o advento 

do romance nordestino que nos dariam José Lins do Rêgo, José 

Américo de Almeida e Amando Fontes’. (pág. 302, Ed. 1966, do 

Dep-Cultural e de Informações do Ministério das Relações 

Exteriores). Eis aí, meu caro, como se escreve a história. Ainda 

bem que é na biografia de Gilberto Freyre, que deve ter sido 

escrita por êle mesmo (JI, 25-III-1968).

Em João Pessoa, no dia 8 de abril de 1968, José Américo 
de Almeida, em carta enviada, tecia certas considerações sobre 
os respectivos acontecimentos. Comentava que Inojosa teria 
feito muito bem em situar em um livro tão bem construído, 
de longa pesquisa e elaboração magistral, o papel que teve 
como bandeirante do movimento modernista em Pernambuco. 
Principalmente, por ter colhido depoimentos de prestígio histó-
rico que reconhecem esse esforço reconstrutivo, conferindo-lhe 
uma posição que não podia ser usurpada. Acreditava que o que 
outros fizeram foi em um plano diferente, mais do que uma 
arte, uma cultura renovadora, cujo valor não podia ignorar. 
Entretanto, preferia não se envolver na discussão: 

Vejo-me em dificuldades, como parte, para debater um aspecto 

da controvérsia, mas proclamo a importância de sua riqueza de 
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informação e de seu método de expor. Sua moção é uma análise 

que exprime a velha solidariedade intelectual e um pensamen-

to novo sobre uma obra já tão discutida (JAA, 8-IV-1968) 

Vinte dias depois, Inojosa agradecia a carta enviada, consi-
derando-a muito honrosa e afirmando que apenas depôs e docu-
mentou o que realmente acontecera. Acreditava que, talvez por 
esse motivo, Carlos Drummond teria escrito no Correio da Manhã 
que “seu livro contém muita coisa que vale a pena conhecer, como 
retrato intelectual dos anos 20”. Sobre essa “muita coisa”, comen-
taria algo que não deixava de incomodar. Acabava de sair no 
Recife a 4ª edição do Manifesto Regionalista, de Gilberto Freyre, pelo 
Instituto Joaquim Nabuco de Pesquisas Sociais, mas sem o “1926” 
— simplesmente “Manifesto Regionalista”. E, ainda mais grave, 
em matéria de confissão de fraude: substituía o prólogo Vinte e 
Cinco Anos Depois, da 1ª ed., por um “novinho”, intitulado Prefácio 
do autor à 4ª edição. De maneira que, quem quisesse consultar para 
conferência ou estudo mais aprofundado, nada encontraria na  
4ª edição. E nesta, Freyre se intitulava como o renovador da “déca-
da de 20”, atribuindo aos rapazes da semana de 1922, simplesmente 
“pretensões a renovadores” da mesma década. Para isso, escreve-
ra e criou na época, o “regionalismo-tradicionalista-modernista”: 

Já neste instante, amplia a farsa: há de ser o renovador da 

literatura... nordestina?... não: brasileira, queiram ou não. 

Os modernistas de S. Paulo tiveram apenas... ‘pretensões a 

renovadores’; e quanto aos do Nordeste, nem se fala... é tudo 

‘caudatório’ (JI, 28-IV-1968). 

Na secção anterior, como fora anunciado, percebe-se na 
correspondência passiva de Cascudo o mesmo sentimento de 
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Inojosa com relação a Gilberto Freyre. O divulgador do moder-
nismo em Pernambuco comentava, em carta de 21 de julho 
de 1968, que sobre o famigerado “manifesto”, como provou e 
confessava naquele instante, Freyre não era o renovador da 
literatura nordestina, como se intitulou durante dezenas de 
anos baseados em documentos falsos:

[...] Agora passou a chamar-se simplesmente de ‘Manifesto 

Regionalista’ e não mais ‘Manifesto Regionalista de 1926’. Ora, 

manifesto regionalista qualquer regionalista pode escrever, 

e coisa melhor. Mas, no ano de 26, perante aquêle Congresso, 

com aquela precocidade, somente o poderia escrever Gilberto 

Freyre. E não escreveu como provei e o confessa agora, depois 

de impigir-se de renovador da literatura nordestina durante 

dezenas de anos, baseado em documentos falsos, por anteda-

tados (JI, 21-VII-1968 apud ARAÚJO, 2012, p. 110).

Frente aos elementos apresentados, é possível concluir 
que a participação de Joaquim Inojosa no movimento moder-
nista se deu praticamente no âmbito da divulgação, em um 
contexto de produção jornalística. As suas cartas endereçadas 
a Câmara Cascudo, a partir de 1968, permanecem nessa pers-
pectiva. Os seus livros publicados no intervalo entre 1968 e 1984, 
além das colaborações a O Jornal, do Rio de Janeiro, revelam 
o interesse pela notícia, pela fixação da sua imagem como 
modernista de primeira hora e pela polêmica. Em carta de 3 de 
março de 1974, reitera sua obsessão:

Não houve espaço para que eu citasse ainda o seguinte: o 

‘Jornal do comércio’, do recife, reiniciou, em 1928 e até 

Outubro de 1930, a página literária que eu fundara em 1924. 
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Pois bem, durante os três anos da segunda dentição, nem uma 

só palavra sobre regionalismo, Gilberto Freyre ou movimento 

regionalista ou falecido Congresso Regionalista. Entanto, de 

modernismo tratava sempre e muito sobre ele publicava  

(JI, 3-III-1974 apud ARAÚJO, 2012, p. 138).

Com relação às participações de Câmara Cascudo e 
Gilberto Freyre no movimento cultural da época, talvez seja 
interessante retomar a avaliação de Mário de Andrade sobre 
o modernismo, para verificar não tanto diferenças entre eles, 
mas convergências de pontos de vista relativos ao estudo de 
formação nacional (ANDRADE, 1978). Não interessa identificar 
o desejo desses autores em direção ao cânone modernista. 
Interessa identificar se eles, participando de um estado de 
espírito revoltado e revolucionário que não era apenas brasi-
leiro, e sim mundial, tiveram uma “atitude interessada diante 
da vida contemporânea”. 

Em carta de 02 de novembro de 1973, o folclorista poti-
guar se encarrega de elogiar o trabalho documental de Joaquim 
Inojosa, mas os seus comentários parecem advertências sobre 
o anacronismo do amigo. Nesse sentido, chama a atenção, 
segundo Araújo (2012, p. 80), sobre o fim de um processo que 
poderia corresponder ao que Mário de Andrade chamava de 
espírito destruído:

O MOVIMENTO continúa contemporâneo e provocador de 

duelos entre derradeiros Mosqueteiros do Modernismo, que 

envelheceu e caiu do galho, como a camélia. Mesmo em S. 

Paulo já não justifica senão as reminiscências, onde os Mortos 

estão presentes e dominadores, até falando o que não pensa-

ram (CC, 2-XI-1974 apud ARAÚJO, 2012, p. 133).
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Câmara Cascudo parece comungar com a tese marioan-
dradiana de que a 

destruição continha os germes da atualidade e era uma 

convulsão profundíssima da realidade brasileira, o que 

permitiria compreender o surgimento de figuras ‘construi-

doras’ como José Lins do Rêgo (ANDRADE, 1978, p. 242). 

Essa tese se reflete na mesma carta anteriormente citada, 
parecendo, no momento, como a mais importante da correspon-
dência analisada, dado seu caráter de síntese e lucidez, como 
se percebe, no seguinte período, crucial para o entendimento 
do processo: 

Bem surpreendente que o MOVIMENTO, reformador e libertá-

rio na Europa, haja exercido no Brasil o processo revigorador 

da valorização nacionalista, do Brasil caboco, diário, real, 

comum. Passado o vagalhão eufórico, o esforço foi vêr o 

quotidiano nacional (CC, 2-XI-1974 apud ARAÚJO, 2012, p. 133).

Em outra missiva, sem data, Cascudo mantém o tom 
conciliatório, mas lúcido, que sustenta a noção de um movi-
mento formado de pluralidades, ou seja, sem o sectarismo 
demonstrado por Inojosa com relação a Freyre:

A SEMANA DE ARTE MODERNA será um complexo de 

tendencias determinantes, autônomas e colaborantes, como 

a confusão das raízes não implica a perturbação harmônica 

do colorido na flor. E todas têm razão na genética vegetal. 

A sua Motivação, Inojosa amigo, é defender a prioridade da 
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primeira roseira no jardim posterior. Sua atitude ficará, como 

testemunhando as razões do jardineiro veterano.

Mesmo diante do posicionamento conciliador do amigo, 
o autor de Carro Alegórico (1973) não abriu mão, contudo, de 
permanecer no ataque incondicional ao seu inimigo ilustre, 
Gilberto Freyre:

Mas, repito: deu V. uma lição ao “suspeitoso” – para usar 
termo de Suassuana – senhor de casa grande e senzala. 
[...] Cascudo amigo: o que estou fazendo é defender o 
que realizou o nosso grupo, do qual V. fez parte, contra 
uma sórdida usurpação... alegórica. [...] Que danado de 
movimento regionalista-tradicionalista e a seu modo 
modernista foi esse, de 20 a 30, do qual ninguém falou 
na época? (JI, 3-III-1974).

Nos documentos analisados, além da tentativa de Inojosa 
de filiar José Américo de Almeida e a sua obra A Bagaceira ao 
movimento modernista, dos arquivos da criação de Gente 
Viva, de Câmara Cascudo, podemos perceber também, nessas 
missivas, o ressurgimento de quatro personagens distintas: 
a) Joaquim Inojosa, empreendendo um esforço descomunal 
para se perpetuar na história como o divulgador oficial do 
modernismo no Nordeste; b) José Américo de Almeida e Luís da 
Câmara Cascudo, gozando os louros, a glória do reconhecimento 
nacional, assumindo plenamente o papel de sábios na velhice e 
ancorados na grande visão homogênea do modernismo como o 
grande movimento literário e cultural do século XX no Brasil; 
c) Gilberto Freyre, que, no olhar de Inojosa, realizou uma 
espécie de pecado por ter inventado um manifesto que, ao fim 
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e ao cabo, teve a mesma função daquela que teria se não fosse 
uma invenção. Demonstra-se, então, que as quatro personagens 
(e mais do que elas, as suas obras) são tributárias do modernis-
mo mesmo quando se apegam à secular tradição regional que 
lhes dá identidade (ARAÚJO, 2012).

De acordo com Antonio Dimas (2004), a importância da 
documentação apresentada por Joaquim Inojosa não abona a 
sua condenação à atitude de Gilberto Freyre; antes reconhece 
o mérito das contribuições do líder regionalista ao movimento 
cultural da época, tendo em vista que Inojosa não criou, não 
elaborou, nem articulou um projeto. Sua função foi bem mais 
simples: a de transmitir o recado de uma novidade assimilada 
com susto. O contraste entre a atitude de Inojosa e a de Freyre 
reside na qualidade da elaboração intelectual de suas vivências, 
enquanto Freyre criava mitos novos, Inojosa apenas repetia-os. 
Para Dimas, Freyre não precisava lançar mão desse expediente, 
principalmente por ter criado uma das obras fundamentais 
para a compreensão da sociedade brasileira, reconhecida por 
intelectuais de vários espectros ideológicos e de várias latitu-
des, nacionais e internacionais (DIMAS, 2004).

Considerações finais

A rivalidade intelectual e política, sem dúvida existente, 
não se exercitava sem o debate e não impedia o desenvolvi-
mento de sólidas “amizades intelectuais”, uma sensibilidade 
formada por afetividade e cumplicidade de projetos. O exemplo 
da correspondência entre Joaquim Inojosa e José Américo de 
Almeida é ilustrativo da importância desse lugar de sociabi-
lidade que prolongava os encontros dos salões, das viagens e 
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dos festivais, constituindo-se como no cotidiano da vivência 
intelectual, em distinção aos seus momentos mais extraordi-
nários (GOMES, 1993; SIRINELLI, 2003). 

A partir disso, as páginas dessas cartas testemunham a 
história da amizade entre esses dois participantes do moder-
nismo. Esses documentos registraram estratégias de divulgação 
da arte moderna, dissenções nos grupos, comentários em torno 
da produção literária ocorrida no calor da hora. Adentraram no 
diálogo epistolar aqui analisado outros atores do modernismo, 
redivivos, com suas fraquezas morais e potencialidades, exami-
nados com paixão ou criticados cruamente. Entre a cena e os 
bastidores, a história do modernismo se enriquece, perdendo 
a fixidez livresca. A sociedade brasileira reflete-se nas ações 
e palavras dos interlocutores, homens de letras e intelectuais 
formadores de opinião (MORAES, 2001).
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Carta de José Américo de Almeida a Joaquim Inojosa, 
em 08 ago. 1924.  
Fonte: INOJOSA, Joaquim. Sursum corda!: desfaz-se o “equívoco” do 

manifesto Regionalista de 1926. Rio de Janeiro: Edição do Autor, 1981. p. 40.
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Transcrição:
 

Paraíba, 8-8-24.  
 
     Meu caro confrade:  
 
        Recebi “A Arte Moderna” que é mais uma expressão de seu  
talento e de sua cultura.  
    Não sou infenso ao espírito novo. Compreendo a 
necessidade de subordinar a arte às outras formas de 
vida que as conquistas do progresso vão impondo. Penso, 
porém, que para ampliar essa tendência não é preciso 
destruir o patrimônio da inteligência cosmopolita.  
É arriscado conjurar, de uma vez, as fórmulas consagra-
das. Daí as demasias das reações que resultam ridículas.  
    V. dá a mostra de encantos da poesia liberta das 
convenções asfixiantes, mas também cita como mode-
los prosa ruim com pretensões  a verso. Não duvido de 
sua penetração crítica, mas tenho que prefere a lata 
nova ao ouro velho. E temo é que com esse seu talento 
afeiçoe a nossa intelectualidade a esse exclusivismo. 
Isto é escrito ao correr da pena. Devagar voltarei ao assunto.
 

       JOSÉ AMÉRICO DE ALMEIDA 
 

 
[transcrito em INOJOSA, Joaquim. O movimento modernista em 
Pernambuco. Rio de Janeiro: Tupy, 1968-1969. v. 3, p. XXXVIII]. 
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MARACANÃ DE ROÇADO: 
BICHOS ESCRITOS NAS CARTAS 
DE CASCUDO PARA OSWALDO

Nonato Gurgel

I

“No fim de março devolva o bicho”. Com esse pedido, Câmara 
Cascudo (1898-1986) encerra uma carta enviada de Natal, em 17 
de fevereiro de 1965, para Oswaldo Lamartine (1919-2005) no Rio 
de Janeiro. O “bicho” a ser devolvido por Oswaldo é um livro 
emprestado por Cascudo. Chama a atenção nesse trecho curto, 
mais do que o pedido de devolução e o prazo estabelecido, o uso 
do vocábulo bicho (ser da natureza) como metáfora para o livro 
(objeto da cultura). 

A metáfora do “bicho” livro anuncia o vasto recorte voca-
bular utilizado no sertão em torno do animal, como podemos 
ler nestas cartas De Cascudo para Oswaldo. São páginas repletas de 
bichos. Não me refiro a bichos metafóricos, como o “bicho” livro 
do pedido anterior. Nem a monstros, seres imaginários ou mito-
lógicos. Apesar disso, esta leitura recorta figurações imaginárias 
e mitológicas que perpassam outros textos dos dois autores, 
lendo Cascudo como um autor que representa “literariamente a 
memória cultural que se deposita nos mitos” (SOUZA, 2006, p. 25). 

Estas cartas estão cheias de bichos no sentido referente, 
denotativo – os animais do sertão. Seres cujas capacidades de 
comunicação e de companhia (gato e cachorro, dentre outros) 
e cujos cantos e habilidades estéticas (lembremos a beleza e o 
requinte das aves na construção dos ninhos) dizem muito dos 
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seres humanos. Assim como também dizem de nós “a potência 
da agressão animal” (GLENADEL, 2004, p. 241), os gestos atrozes, 
as atitudes cruéis que circundam o cotidiano na tentativa de 
suprir fomes, faltas, demoras.

As cartas De Cascudo para Oswaldo foram publicadas 
em 2005, em Natal, pelo sebista e editor Abimael Silva. Neste 
ensaio dividido em quatro partes, tento ler esse livro como um 
bestiário. Bestiário do sertão, seus bichos e gestos. Uma fauna 
por que passamos com “[...] vista, ouças e faro mais apurados” 
(LAMARTINE, 2009, p. 11), como aquele cachorro que abre o 
primeiro capítulo de Ferro de Ribeiras do Rio Grande do Norte, texto 
mencionado em carta de Cascudo e em comentário de Oswaldo. 

Neste ensaio, Oswaldo cita trecho de uma dessas cartas 
de Cascudo, até então inédita, informando acerca dos limites 
impostos pela chegada do arame no sertão. O autor potiguar 
mantém intertexto com diferentes autores, obras e documentos 
oficiais. Dialoga com textos de alto teor ensaístico e literário, como 
Os Sertões, de Euclides da Cunha, a fim de inscrever nos bichos os 
“sinais de todos os feitios, ou letras...” (LAMARTINE, 2009, p. 25) que 
os proprietários sertanejos marcam nos corpos dos seus animais.

Ensaio de belos tons imaginários, Ferro de Ribeiras... abre 
com um capítulo – “Do amansar do gado primeiro” – que aciona 
o imaginário de quem lê logo na primeira expressão, assim: 
“De se imaginar, e dizem os livros...” (LAMARTINE, 2009, p. 11). 
O volume é ilustrado com múltiplas imagens dos ferros do 
sertão potiguar. Ferros e nomes. Marcas familiares e símbolos 
pertencentes a proprietários sertanejos. Narrado por uma voz 
que fareja o animal no “cheiro de couro vivente chamuscado” 
(LAMARTINE, 2009, p. 19), o livro foi publicado em 1984. Leio a 
reedição lançada por Abimael Silva em 2009.
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Voltemos às cartas. A correspondência De Cascudo para 
Oswaldo abrange um período de quatro décadas do século XX. 
Os textos datam de 1951 até 1983 e foram publicados em dife-
rentes formas e suportes – cartas, bilhetes, fotos, documentos, 
cartões postais, recortes de jornais etc. Além desses textos, das 
imagens, marcas e assinaturas, o volume contém uma carta, de 
1986, escrita à mão por Dona Dhalia. Ela agradece a Oswaldo e a 
outros amigos as homenagens ao esposo falecido naquele ano. 

O volume encerra com um pequeno texto escrito à mão 
por Oswaldo, “Em vez de calofão”, cujas palavras finais repetem 
um dito popular de reconhecida figuração animal: “Em terra de 
sapo,/ de cócoras com ele...”. Os ditados e as “narrativas” episto-
lares são entremeados por comentários breves do destinatário. 
Autor cujo imaginário transita também pelo universo da flora, 
ele atiça a imaginação do leitor quando escreve que gostaria de 
ser “uma imburana” (LAMARTINE, 2001, p. 13).

II

No diálogo que empreende, agora em livro, com o famo-
so remetente, ecoam as memórias culturais de Oswaldo pelo 
Nordeste (RN, PE e MA) e Sudeste (RJ e MG) do Brasil. Nessas 
regiões, ele realiza pesquisas em torno de hábitos, gestos, técni-
cas agropecuárias e procedimentos culturais. Registra a fauna, 
a flora, o cangaço e outras diferentes manifestações da cultura 
nordestina. Atenta para múltiplos tipos de ferros, armas, vestes, 
instrumentos, utensílios, solos, sementes, águas, caças etc. 

Sobre esses temas pesquisados por Oswaldo, sua “caça” 
aos livros raros e o apreço pelos hábitos e linguagens do sertão 
atestam a sua bibliografia com cerca de 20 títulos, a maioria 
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deles voltados para o homem e o sertão nordestinos. Essas obras 
são rastros de experiências vivificadas por quem narra:

Os meus rastros são os meus livros. É que o sertão é mais que 

uma região fisiográfica. Além da terra, das plantas, dos bichos 

e do bicho-homem – tem o seu viver, os seus cheiros, cores e 

ruídos (LAMARTINE, 2001, p. 10).

Nesse sertão onde bichos são enumerados antes do “bicho-
-homem”, o autor mede e desenvolve leituras do “chão que rouba 
a si”. Lê o Nordeste bisado. No sertão mineiro, estudos. Memórias 
da vida em internatos e comunidades. No Maranhão, o convívio 
comum com índios e caboclos Canelas. “Cada vivente tem o seu 
sertão” (LAMARTINE, 2001, p. 13). Nessas travessias sertanejas 
e urbanas, o autor releu, no Rio de Janeiro e no Rio Grande do 
Norte, um “lenço de chão” com nome de pássaro: Acauã. Chão 
esquadrinhado. Chão inscrito, espaço comentado.

Nos comentários curtos em torno dessas cartas, o “mestre 
sertanólogo” – como o cognomina a escritora Rachel de Queiroz 
(2001) –, guia o leitor por diferentes contextos culturais nos quais 
as cartas foram escritas. Viagem que sugere, em ambos os autores, 
o apreço pelo detalhe, o pormenor; o que nos remete à leitura de 
Ilza Matias em torno de Câmara Cascudo: “A paixão pelo pormenor 
pela qual Cascudo é possuído, viveu-a Walter Benjamin fazendo-
-nos dela herdeiros inconscientes” (SOUZA, 2006, p. 110).

Com base nessa herança cultural sugerida por Ilza, e 
consciente das diferenças entre estes três autores, tento apro-
ximar os textos de Benjamin, Cascudo e Oswaldo. Além do olhar 
atento ao pormenor, às coisas miúdas, tutameias, os autores têm 
em comum a preferência por dois gêneros considerados não 
muito nobres até a modernidade: a epistolografia e o ensaio.  
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O trio adora carta. Gosta de experimentar, na mente e no corpo, 
os deslocamentos requeridos pelo ensaio, forma estética que 
possui o eu como ponto de partida. 

Como a maioria dos autores modernos do século XX, 
Benjamin, Cascudo e Oswaldo têm apreço pela memória da tradi-
ção oral. A oralidade enquanto fonte de informação. Eles amam 
os narradores orais, longínquos. Cultuam o repertório cultural 
e as memórias da tradição literária arquivada, mas nenhum 
dos três desdenha a memória afetiva dos brinquedos infantis. 
São autores que tendem a ativar as figurações da infância. Na 
construção de linguagens, dois procedimentos mobilizam o trio 
autoral: o uso de citações e os procedimentos do corte.

Não deixa de ser um pormenor os comentários feitos por 
Oswaldo em torno das cartas que recebeu de Cascudo por volta 
de quatro décadas. Pormenores que registram fatos relacionados 
às diferentes culturas brasileiras, sejam das terras indígenas, 
sejam dos hábitos da escravidão. Dados referentes às comuni-
dades familiares e às bibliografias culturais dos dois autores. 
Eles anotaram, trocaram informações sobre costumes, dialetos 
e ofícios dos vaqueiros, cantadores, rastejadores, caçadores e 
fesceninos, dentre outras identidades encontradas no sertão. 

Nessas cartas, as informações culturais e as linguagens 
afetivas se entrecruzam com bichos e plantas do sertão. 
A narrativa epistolar inscreve pegadas. Grava rastros. Além dos 
“fatos interiores”, subjetivos, o volume com a correspondência 
enviada por Cascudo apresenta documentos. Dentre eles, uma 
carta datada de 1930, escrita à mão por Mário de Andrade para 
Juvenal Lamartine, pai de Oswaldo e então presidente do estado 
do Rio Grande do Norte.
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III

As cartas são repletas de alusões aos campos da zoologia.  
Apesar disso, não se trata aqui de um texto com caráter científico 
ou pecuário. Não possuo repertório para tal empresa. Parto da 
simbologia, lendo o animal como “[...] a besta que existe em nós 
e que tantos embaraços causaram ao moralismo judaico-cristão” 
(CHEVALLIER; GHEERBRANT, 1993, p. 57). Uma “besta” que, como 
sabemos desde Freud, tem a ver com as questões do afeto, do 
corpo, da (re)produção, da sexualidade. Eros lido “como impulso 
animal” (HADDOCK-LOBO, 2006, p. 61).

No plano simbólico, o animal é o ser que aciona forças. Um 
ser que mobiliza ou remete ao “[...] conjunto de forças profundas 
que nos animam e, em primeiro lugar, está a libido” (CHEVALLIER; 
GHEERBRANT, 1993, p. 57). Essa “animação” sugerida pela simbo-
logia é ratificada por Câmara Cascudo, no livro Prelúdio e fuga 
do real, como recorta Diógenes da Cunha Lima. Nesse livro de 
ensaios, Cascudo diz do seu amor pelos bichos, assim: “O canto 
das aves, a luz dos pirilampos, a coloração das penas, pelos, peles, 
são apelos, recursos, chamadas ao sexo reprodutor” (CASCUDO 
apud LIMA, 1998, p. 100).

Esse amor de Cascudo pelos bichos perpassa sua obra. 
Na leitura que empreende em torno das fábulas ameríndias em 
A Literatura Oral no Brasil, ele critica o nosso modo utilitário de se 
relacionar com o animal e sugere os limites da nossa “compreen-
são”, em relação aos bichos, assim (CASCUDO, 1978, p. 88):

Todos os animais são centro de interesse, com uma importân-

cia, uma significação, um valor dificilmente sensível ao nosso 

modo de ver e compreender a presença de um irracional e 

o sentido da sua utilização, sempre no plano da prática, da 



163

Nonato Gurgel
Maracanã de Roçado

materialidade dos serviços imediatos. A nossa é uma compre-

ensão que será fenômeno de acomodação ou de renúncia. 

Além dos textos de Cascudo e Oswaldo, tento dialogar com 
teóricos contemporâneos, como Gilles Deleuze e Félix Guattari 
(2012), além de Maria Esther Maciel (2008), dentre outros que 
elegem os animais como personagens de suas escritas. Eles 
buscam escrever o animal. No diálogo com a literatura moderna, 
revisitam os bestiários inscritos na cultura ocidental desde a 
Idade Média. Registram aspectos comuns que nos aproximam dos 
animais, como as figurações do corpo – ruídos, orifícios, sangue, 
secreções etc. Isso sem esquecer aspectos comuns aos corpos 
animais e humanos, como a fome, o sexo, a doença e a morte. 

Similar a essas cartas, algumas figurações animais ou 
inumanas perpassam esses textos teóricos, sugerindo “o exer-
cício de animalidade que nos habita” (MACIEL, 2008, p. 68). Este 
“exercício” dá cria. Potencializa a leitura simbólica do animal 
como representação das camadas profundas do inconsciente 
e do instinto. Como seres que intervêm nos sonhos e produtos 
das culturas. Animal enquanto símbolo “[...] dos princípios e 
das forças cósmicas, materiais ou espirituais” (CHEVALLIER; 
GHEERBRANT, 1993, p. 57).

Nessas leituras, os bichos são retirados dos arquivos e 
zoológicos nos quais são classificados, nomeados segundo uma 
tradição científica de cunho iluminista. Uma tradição que 
se caracteriza pelo excesso de ordens que ouve da razão e da 
consciência como instrumentos de leitura do ser e do mundo. 
“Os sonhos da razão produzem monstros” (Goya)1. Produzem 

1 Alusão a das sátiras gravadas pelo pintor espanhol Francisco de Goya 

(1746-1828).
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figurações lidas por um sujeito (iluminista) centrado nas eternas 
ideias de semelhança, unidade e essência, cujo projeto existencial 
permanecia inalterado ao longo de quase toda a vida.

“Antes da consagração ao homem, surgiu a homenagem 
aos animais que justificavam sua presença na conquista da 
terra” (CASCUDO, 1978, p. 370). A questão da animalidade põe 
em discussão alguns aspectos relacionados ao outro, à ética e às 
diferentes indagações humanistas repensadas na contempora-
neidade. Objetos que têm a ver com os limites do humanismo, 
como estas apontadas na leitura do homem e os seus outros 
(HADDOCK-LOBO, 2006, p. 64):

[...] será que o fato de um ente não possuir logos seria um 

motivo suficiente para que este seja escravizado? Será que 

isso não seria tão absurdo quanto ao fato de pensarmos poder 

escravizar aqueles que possuem mais melanina em sua cútis? 

...a questão não se limitaria a será que eles pensam?, ou a será 

que eles falam?, mas a será que eles sofrem?

Essas indagações em torno da razão e da ética motivam, 
nesses autores, a releitura da diferença. Ao reexaminarem 
os códigos e sistemas de repetição da cultura, eles criticam a 
“nossa prática milenar do Mesmo e do Outro”, como lê Foucault 
(1992, p. 5) a partir de um texto de Borges. Esses textos propõem 
não existirem características biológicas pertencentes apenas ao 
homem. Percepções aferidas por Deleuze ao transmitir um saber 
inumano: “[...] contrariamente a um preconceito espiritualista, 
é o animal que sabe morrer e tem o senso e o pressentimento 
correspondentes” (DELEUZE, 1997, p. 12).

Além desses autores que investigam o animal, dialogo com 
escritores relidos. Bichos relidos. Autores que gostam de cartas, e 
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de escrever sobre bichos, como as baratas que atravessam páginas 
de Franz Kafka e Clarice Lispector. “Os bichos constituem... uma 
simbologia do ser” (NUNES, 1976, p. 125). “Não ter nascido bicho 
parece ser uma de minhas secretas nostalgias” (LISPECTOR, 1999, 
p. 337). Sigo pegadas dos ratos de Graciliano Ramos, em Angústia, 
e dos bichos de Borges, no Livro dos seres imaginários.

Ecoam também aqui as tropas, os bois e aboios ouvidos n’Os 
Sertões de Euclides da Cunha. Gestos animais de Rosa, em Buriti, 
“basculhando e tenteando com a mão e calcanhares o fio de 
entendimento com o animal” (ROSA, 2010, p. 311), numa narrativa 
que une bicho e máquina: “Não buzinou, quando esganiçaram os 
cães; e os faróis deram no curral, cheio de bezerros” (ROSA, 2010,  
p. 499). Ecos dessas leituras ajudam na inscrição de temas e moti-
vos animais que tento ler na arte epistolar de Cascudo e Oswaldo.

Nessa correspondência, a afirmação de temas e motivos 
animais sugere como os bichos (des)organizam a montagem 
da cena social e podem desautomatizar. Incute também ser a 
percepção construída ou mediada pela subjetividade animal 
que nos constitui. Essa construção é sugerida na noção de 
multiplicidade da qual falam Gilles Deleuze e Félix Guattari 
(2012, p. 21), em Mil Platôs, e que nos aproxima dos animais: 

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 nos torna-

mos animal sem um fascínio pela matilha, pela multiplicidade.

A multiplicidade de seres e espécies que lemos nessas cartas 
faz delas um bestiário sertanejo. Releitura das antigas fábulas. 
Textos que propiciam uma travessia pela fauna nordestina e por 



166

Nonato Gurgel
Maracanã de Roçado

seus animais que surgem assim por ordem de entrada nas cartas: 
rato, raposa e jumento aparecem logo na primeira carta. Nas cartas 
seguintes, o leitor encontra tatu, galinha, pinto, ovelha, lagartixa, 
malva, cavalo, cachorro, grilo, maracanã, abelha, papagaio, sapo, 
tamanduá, bode, novilha, gado, curió, marreca e acauã. 

Haja animais. Como percebemos, alguns deles são da mesma 
espécie, como os três diferentes tipos de aves enumeradas na 
sequência final. Bichos recorrentes. Ave, jumento. Mais do que aves, 
é o jumento o bicho que mais presença marca nas cartas De Cascudo 
para Oswaldo. Animal característico do sertão, um dos símbolos 
mores da cultura nordestina, o jumento é aqui o animal escrito cujo 
significante mobiliza virtudes como humildade e paciência. 

O substantivo jumento ou os vocábulos dele derivados, 
como jumentalidade, aparecem em inúmeras cartas e cartões, 
como veremos a seguir. São múltiplos os bichos e várias as 
alusões ao dinamismo e à potência animais, nesses textos 
escritos pelo “[...] professor do sertão, do homem sertanejo”, 
como Cascudo é batizado pelo poeta Diógenes da Cunha Lima 
(2010, p. 25), no prefácio do livro Câmara Cascudo e Mário de 
Andrade: Cartas 1924 – 1944. 

Deixemos aquelas “cartas perguntadeiras” trocadas 
com Mário de Andrade, e voltemos ao epistolário de Cascudo 
e Oswaldo. Dão cria e elucidam os comentários de Oswaldo 
em torno dessa correspondência. No ritmo da fala, na sono-
ridade das linguagens, no recorte vocabular de ambos os 
autores predominam imagens e sons característicos do coti-
diano nordestino, da cultura sertaneja. Eles viveram com as 
“ouças” atentas à “balbúrdia de mercado e confusão de feira” 
(LAMARTINE, 2005, p. 34), como escreve Cascudo em 13-IX-74, 
e Oswaldo transcreve nos comentários que publica em 2005. 
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Tais imagens e sons culturais remetem muitas vezes à 
fauna e à flora brasileiras. São expressos numa linguagem rápida, 
concisa. Uma linguagem direta que diz muito dos tons, sons e 
silêncios do sertão, como demonstra a micronarrativa a seguir. 
Na década de 1970, quando escrevia o citado Ferro de Ribeiras do Rio 
Grande do Norte, o autor consultou Cascudo. Em torno da resposta 
à sua consulta, Oswaldo comenta, de forma lacônica, a demora 
e as suas consequências: “[...] deitei perguntação. Ele demorou. 
Aí eu o cutuquei com vara curta [...]” (LAMARTINE, 2005, p. 35). 

A resposta veio forte de Natal, em 10-V-75. Pelo que ostenta 
de brevidade e foco, além do afeto que se derrama aos ouvidos do 
leitor, resulta em uma das minhas cartas prediletas. Retiro dela o 
título deste texto e transcrevo o seu início mantendo as maiúsculas 
da forma como Cascudo escreveu: 

OSWALDINHO. Beijo no focinho e Deus te abençoe! Deixa 

de ser gritador, maracanã de roçado. [...] Não posso deixar 

de responder ao aboio do sobrinho querido, ecoando nos 

tabuleiros cariocas [...] (LAMARTINE, 2005, p. 35).

“Focinho”. “Maracanã”. “Aboio”. Como percebemos, estas 
figurações animais remetem a diferentes espécies vertebradas, 
como bovinos, aves e equinos, cada uma delas sugerindo diferen-
tes percepções ópticas (focinho), eólicas (maracanã), acústicas 
(aboio). Ressaltemos a inusitada metáfora criada por Cascudo, ao 
cognominar como “maracanã de roçado” o destinatário “grita-
dor” que morava no Rio de Janeiro, cidade do famoso estádio. 

Destaca-se, no comentário, a expressão “cutuquei com vara 
curta...”, utilizada pelo “maracanã de roçado”. Ele parece possuir, 
na verdade, intestino e alma de acauã – pássaro cujo canto triste 
chama a seca na canção de Gonzaga. A ação de “cutucar com vara 
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curta” remete a animais ferozes que, como a onça, representam 
a coragem e a força. Repleta de informações culturais e demons-
trações de afetos, esta carta diz dos “silêncios epistolares” nos 
meandros da memória. Da verdura do maracanã, e dos gestos de 
impaciência e demora que acometem bichos e homens.

IV

Voltemos ao início do livro. Uma nota de cinco linhas, escrita 
pelo destinatário, abre o volume de cartas. “A vida tange...”, diz a 
nota. Nela, o autor de A Caça nos Sertões do Seridó (1961) sugere, ao 
escrever o verbo tanger, os deslocamentos espaciais por que passam 
animais e homens. O ato de tocar, tanger – os gestos que tangem, 
quem é tangido – remete ao rebanho em movimento e sugere a 
subjetividade animal que pode permear as relações epistolares. 

Referindo-se às cartas escritas por Cascudo e sugerindo 
o extravio de alguns desses escritos, diz a nota de abertura: 
“Estas são as que sobraram. A vida tange a gente de um canto 
pra outro...” (LAMARTINE, 2005, p. 11). O leitor verá que a vida, 
ao “tanger”, dá cria; como sugere a “sobra” publicada por este 
autor que sintetiza, no corpo, o sertão e os traços de sua cultura. 
Sertão que se desloca carregado em corpo seco, rosto vincado. 
Corpo que firma, como capta a lente de Candinha Bezerra em 
Voo na Acauhan (1999). 

Repleto de imagens, assinaturas e fotos, o livro seduz o 
leitor desde o título. Há, logo nas primeiras páginas, uma foto de 
Oswaldo no Maranhão nos anos 1950. O então administrador da 
Colônia Agrícola Nacional do Maranhão posa com um jovem índio 
Kraô. Depois que recebe a foto do “sobrinho honoris causa” ao 
lado do índio, Cascudo envia carta datilografada. Nela, cita três 



169

Nonato Gurgel
Maracanã de Roçado

animais bastante entoados em lendas e mitos culturais brasilei-
ros: o rato (“insaciável furão”), a raposa (símbolo da fertilidade) 
e o jumento (símbolo da paz, pobreza, paciência, humildade).

Nessa primeira carta datada de 12-XI-51, diz Cascudo ao 
seu destinatário: “[...] Você está, evidentemente, como o rato 
dentro do queijo, solto na capoeira, como raposa vadia, pronto 
para o que der e vier [...]” (LAMARTINE, 2005, p. 15). A referência 
ao jumento vem logo adiante, e será repetida em outros textos. 
Ao incentivar a pesquisa do “sobrinho”, o “tio” sugere um “big 
ensaio” e diz que ela deve ser “paciente e teimosa como jumento 
quando vê automóvel” (LAMARTINE, 2005, p. 15).

O animal reaparece quando o autor escreve História da 
alimentação no Brasil: “Contei o seu conselho de comerem o jumen-
to” (LAMARTINE, 2005, p. 17), lemos na carta de 9 de janeiro de 
1963. Nela, o autor pede para o “sobrinho honoris causa” remeter 
informações acerca de alimentos e alimentação e termina com 
outra alusão animal, ao pedir um “depoimento para eu envernizar 
a jumentalidade pessoal” (LAMARTINE, 2005, p. 17). 

Assinada por Luís Natal, a carta de 20-VII-72 inscreve 
mais uma vez o jumento. Agora ele é contraposto às aguas e 
ao ato da escrita: “Gosto de conversar mas escrever é mesmo 
que jumento entrar em açude” (LAMARTINE, 2005, p. 21). 
Geralmente associado às produções materiais e atividades 
rurais, o jumento surge numa carta de 23-VII-76, na qual o autor 
celebra um ato político de cunho intelectual: 

Em 17 de Maio, o Presidente da Câmara Municipal de São Paulo 

promulgou o decreto-legislativo concedendo a este jumento 

potiguar as honras inesperadas e emocionais de Cidadão 

Paulista honorário (LAMARTINE, 2005, p. 36). 
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Em outra carta da década de 1970, Cascudo “narra” feitos, 
personagens e ditos sertanejos que aproximam o jumento da 
esfera religiosa. Neste texto, no qual lemos diferentes signifi-
cantes animais, como “poleiro”, “abelha” e “sapo”, o autor cita 
o tio Chico Pimenta que dizia: “[...] antes maldição de vigário do 
que bênção de pata de jumento” (LAMARTINE, 2005, p. 39). Dito 
que rasura a simbologia cultural do jumento (um dos símbolos 
do cristianismo) como animal que remete a sentimentos de 
humildade, paciência e paz.

Afeto e fé são lidos nesta expressão animal que encerra outra 
carta: “Beijo nas fuças e bênção de pé de jumento” (LAMARTINE, 
2005, p. 47). Com essas metonímias do corpo evocando o animal 
– “fuças” e “pé” – o autor encerra a carta datada de 4-VII-77 que 
refere, antes de beijar e abençoar, aos “arreios para cavalos”. Essas 
citações epistolares apresentam múltiplas linguagens que dialo-
gam com o contexto, variam de acordo com os “fatos interiores” 
narrados na carta, ou com a pesquisa desenvolvida na época. 

O leitor ouvirá tons epistolares que vão do bravo ao 
afetivo; do familiar e confessional aos registros de humor e 
ironia, como este: “A saúde vai indo como tatu reumático mas 
dá para as despesas quotidianas...” (LAMARTINE, 2005, p. 19). 
Em carta de 10 de janeiro de 1972, o “tatu” da carta anterior é 
substituído por uma “galinha velha”. “Galinha” que “promoveu 
o registro de tradições ancestrais” (LAMARTINE, 2005, p. 38). 
Cascudo sabe não ser a “galinha” um animal qualquer. Ela 
“indica o represamento da existência ameaçadora, ancestral e 
humana...” (CASCUDO, 1978, p. 125).

“Continuo, galinha velha, pondo e chocando ovos, sem 
pensar nos pintos, mas na obediência maquinal da tradição 
poedeira e vã” (LAMARTINE, 2005, p. 20). Podemos ler, nessa 
galinha “velha” e poedeira, aquelas noções de multiplicidade 
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escritas por Deleuze. Pensar no autor potiguar não como uma 
galinha, mas um galinheiro. Um galinheiro que, nutrido pelos 
grãos da “modernidade” e da “tradição” (ARAÚJO, 1998, p. 80), 
“executou” no Rio Grande do Norte “um programa cultural que 
tinha dois eixos básicos: atualização da província que se moder-
nizava e pesquisa da cultura regional [...]” (ARAÚJO, 1998, p. 17). 

Nessa mesma carta, Cascudo agradece a Oswaldo pelo 
abraço ao completar “73 cajus”. Refere-se ao próprio “focinho”, 
assinalando mais uma vez o apreço pelas figurações animais. 
Suas memórias registram bichos que curam. Aliviam a dor.  
Escritas do eu em meio aos “segredos miríficos da Medicina 
caseira, invioláveis no prestígio tantas vezes secular. Urina de 
vaca em jejum, chá de grilo, caldo de lagartixa [...]” (CASCUDO, 
1998, p. 56). Apreço e registro autobiográfico que são lidos por 
Derrida (2002, p. 66) assim:

De uma parte, minhas figuras animais se acumulam, ganham 

em insistência ou em visibilidade, agitam-se, fervilham, 

mobilizam-se e motivam-se, elas se movem e se emocionam 

cada vez mais à medida que meus textos se tornam mais visi-

velmente autobiográficos, mais frequentemente enunciados 

na primeira pessoa.

Como no texto de Derrida, as “figuras animais se acumu-
lam” no diálogo epistolar De Cascudo para Oswaldo. Eles soltam os 
bichos numa escrita que “mobiliza”, “motiva”, “move” o leitor. 
Lendo essas cartas, não se sabe se o “maracanã de roçado” devol-
veu ao “tatu” o “bicho” livro do início deste texto. Nem tudo 
fica claro, não importa. Ao escrever na primeira pessoa, como 
exige o exercício epistolar, eles recriam a fábula e seu “narrador 
longínquo” (CASCUDO, 1978, p. 83). Fábulas que “fervilham”. 
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“De fari, for, faris, falar, a fábula é assunto de conversação, 
o conto, a historieta, a narração, a anedota, o caso, o motivo” 
(CASCUDO, 1978, p. 91). Na leitura que faz das fábulas em Literatura 
Oral no Brasil, Cascudo ressalta a obra de Esopo, afirmando que 
“[...] ele foi sendo atualizado para o sabor de cada geração” 
(CASCUDO, 1978, p. 89). Ao comparar os textos europeus e o 
conjunto de narrativas formatadas pelas diferentes culturas nas 
Américas, o autor faz a seguinte distinção:

Se os europeus representavam os temperamentos humanos 

sob a forma de animais, para africanos e ameríndios os 

animais viviam, literalmente, essa própria ação anímica, 

dotada de todos os poderes... O homem apenas raptou, pela 

astúcia, porque não era o mais forte, esses segredos da civi-

lização [...] (CASCUDO, 1978, p. 86).

Ao ler as fábulas “recriadas” nas cartas de Cascudo para 
Oswaldo, o leitor ganha asas. Solta os bichos. Parece reviver aquela 
“ação anímica” (Cascudo) que as fábulas ganharam nos trópicos, 
ao incorporar os bichos e diferentes aspectos multiculturais das 
etnias negras e nativas. A travessia por esta fauna epistolar nutre 
a percepção animal de quem lê e aciona nossa consciência, em um 
tempo cuja ética questiona os direitos animais, a fim de preservar 
a vida no planeta. 
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CASCUDO, Luís da Câmara. Natal, outra cidade! 
Fonte: Cigarra. Natal, ano 3, n. 5, p. 15, mar. 1929.
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A CARTA E AS MEMÓRIAS

Sheila Dias Maciel

Ponto de partida 

O que pode haver em comum entre dois gêneros distintos, com 
diferentes estatutos e histórias? O que poderá haver em comum 
entre dois gêneros que exigem diferentes modos de trabalho 
por parte de seus escritores e promovem, durante os séculos, 
diferentes situações de leitura, ora pública, ora privada? Em 
um primeiro momento, estaríamos inclinados a apontar, entre 
o gênero epistolar e o gênero memórias1, o paradigma de uma 
espécie de confissão que os atravessa na medida em que, cris-
talizado o modo de leitura desses gêneros, tendemos a ler, nas 
linhas e entrelinhas que se nos apresentam, uma espécie de 
desvelamento autêntico, próprio da utilização mal compreendida 
do narrador em primeira pessoa.

Deixando de lado a ideia de que esses gêneros, carta e 
memórias, são gêneros exclusivamente confessionais, posto 
que servem a múltiplas representações possíveis da realidade, 
o que poderá haver de comum entre eles? Cartas, e também 
memórias, funcionam como paratextos, ou seja, servem como 
“elementos preciosos para a reconstituição de percursos de 

1 O termo memórias, com marcação de plural, será utilizado neste capítulo 

como sinônimo de forma narrativa das memórias, distinguindo-se do uso 

de memória no singular, utilizado ou como máquina mental ativa de cada 

sujeito, ou como metáfora de experiências coletivas.



178

Sheila Dias Maciel
A carta e as memórias

vida” ou como “fontes de ideias e de teorias não compreendidas 
pela forma estética” (GALVÃO, 1997, p. 123).

Sob esta perspectiva, os dois gêneros tendem a ser vistos 
como não literários. Para Monteiro Lobato (1964, p. 17), “[...] o 
gênero ‘carta’ não é literatura, é algo à margem da literatura: 
Porque literatura é uma atitude – é a nossa atitude diante desse 
monstro chamado Público”. Também algumas memórias não 
apresentam um trabalho com a linguagem próprio do que hoje 
concebemos como literário ou como a atitude descrita por 
Lobato. Ambos, no entanto, cartas e memórias, são gêneros que 
podem ser considerados como de fronteira, na medida em que 
transitam entre o histórico e o literário.

Escritos como apoio à produção de uma obra literária 
paralela ou como cerne da produção de um escritor, os gêneros 
em questão têm como semelhança tanto um modo de leitura 
cristalizado, ingênuo, se pensarmos na autoficção que é comum 
na atualidade, quanto uma possibilidade de serem vistos como 
uma chave para os segredos da ficção. Ainda uma terceira 
hipótese para essa relação diz respeito à utilização do tempo, 
já que estamos diante de duas formas escritas sob o apoio de um 
tempo que parece servir não só como ponto de partida para o 
narrado, mas também como uma espécie de combustível para 
a matéria tratada.

A carta, com a sua clássica datação inicial, e as memórias, 
com sua tentativa de retorno a um passado acabado há muito, são 
um resultado da captura do tempo – mas não será essa captura do 
inexorável, toda a história da ficção em seu embate com o homem 
e sua consciência de morte? Ainda assim, seria necessário rever 
a relação entre esses dois gêneros em seu entrelaçamento com o 
tempo. Rever o tempo é rever as datas, na medida em que, como 
afirma Alfredo Bosi, datas são pontas de icebergs. 
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Datas. Mas o que são datas?  

Datas são pontas de iceberg.      

O navegador que singra a imensidão do mar bendiz a 

presença dessas emersas, sólidos geométricos, cubos e 

cilindros de gelo visíveis a olho nu e a grandes distâncias. 

Sem essas balizas naturais que cintilam até sob a luz 

noturna das estrelas, como evitar que a nau se espedace 

de encontro às massas submersas que não se vêem? 

Datas são pontas de icebergs (BOSI, 1992, p. 19).

Entre carta e memórias, dois gêneros distintos, exis-
tem, portanto, relações que merecem ser consideradas. Nem 
sempre ambos são aceitos como literários; costumam ser 
lidos, de modo ingênuo, como portadores de um desvelamento 
autêntico; são importantes como meio de acesso ao literário, 
quando se trata, como nesse caso, de correspondência ou 
memórias de escritores e são escritos sob a perspectiva de um 
tempo preciso: a carta costuma depender de uma data que a 
consolide como escritura de um tempo e as memórias lidam, 
de um modo geral, com a ideia de um tempo retrospectivo, 
num espectro de tempo maior, que em sua extensa cronologia 
também necessita do amparo de datas.

Destacadas de suas massas submersas, no entanto, as 
datas não serviriam para lidar com a identidade entre gêneros 
distintos, de diferentes configurações. Servem, todavia, como 
mote para lidar não com as zonas de fronteira entre os gêneros 
carta e memórias, mas como princípio para lidarmos com uma 
carta e um texto de memórias em especial, a saber, a carta 
enviada por Oswald de Andrade a Ribeiro Couto, em 1927, e as 
memórias, do próprio Oswald de Andrade, publicadas em 1954. 
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Sobre 1922, 1927, 1954, 2014  

O que poderá haver em comum entre as datas agora 
dispostas sequencialmente? Olhando para os algarismos que 
compõem as datas e buscando, na sucessão apresentada, 
um sentido ou aporte para o desdobramento do que deverá 
ser perquirido, não se torna difícil compreender o início da 
trama. A continuação parte inevitavelmente da Semana de Arte 
Moderna de 1922 e, cinco anos depois, da carta enviada pelo 
organizador mais combativo da semana, Oswald de Andrade, 
a outro integrante da mesma semana, menos transgressor por 
suas propostas, que é Ribeiro Couto, autor de Cabocla (1931) e um 
dos futuros imortais da Academia Brasileira de Letras.

A data seguinte, duplicada na perspectiva de ocorrer vinte 
sete anos após a carta, 1954, como já foi anunciado, é o ano de 
publicação do volume de memórias de Oswald de Andrade, intitu-
lado Um Homem Sem Profissão: sob as ordens de mamãe, memórias 
e confissões, que deveria ter sido o primeiro de quatro tomos que 
seu autor pretendia escrever, mas que não teve êxito, por causa 
do precoce falecimento aos 64 anos, em 22 de outubro de 1954. 

O último ano da série disposta no título, menos emblemá-
tico, diz respeito a este momento de reflexão sobre os eventos 
passados, quando, transcorridos exatos sessenta anos da publi-
cação dessas memórias antropofágicas de Oswald de Andrade, 
retornamos para aproximá-las.

Como evento submerso que liga as datas em questão, há a 
Semana de 1922. No anseio por rever os pilares de uma tradição 
artística que se impunha, um grupo de escritores, artistas e 
intelectuais organiza o encontro. Propondo uma atualização de 
linguagens, está latente, no grupo gestor, um desejo de rever a 
cultura brasileira e buscar, pelo diferente ou pela afronta própria 
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da paródia, o que seja a identidade brasileira. O movimento 
diz respeito a um tempo chave de transformação ao qual estão 
vinculadas as obras a que nos remetemos: uma carta, escrita 
e enviada cinco anos depois de 1922, e um texto de memórias, 
publicado trinta e dois anos depois da Semana de Arte que 
promovera, mesmo na pluralidade de sua manifestação, a 
divulgação de uma modernização estética que se anunciava.  
 

A carta 

Em geral, o valor de uma carta está essencialmente ligado 
ao ineditismo. Quando a carta contém uma descoberta sobre a 
trajetória do remetente, do destinatário ou de ambos, é recebida 
com entusiasmo por estudiosos. Serve, então, para trazer à tona 
o que havia permanecido obscuro e abrir novas propostas para 
pesquisa. A de Oswald de Andrade a Ribeiro Couto aparece em 
um capítulo intitulado “Inéditos”, dentro de Um Homem Sem 
Profissão, da Editora Globo, publicado em 1990 e com uma 
segunda edição em 2002.

A obra Um Homem Sem Profissão já havia sido publicada, 
anteriormente, pela Editora José Olympio, na década de 1950, 
e pela Civilização Brasileira, na década de 1970. A seção de 
“Inéditos”, no entanto, não fazia parte da edição inicial. Não 
se trata, portanto, de lidar com uma carta intocada, mas de 
admirá-la como escrita complementar ou de prototexto à 
escrita das memórias. Sobre a carta, informa a segunda edição 
da Globo, que se trata de:

[...] manuscrito autógrafo, duas folhas, 27,5 x 18 cm, 

a primeira usada frente e verso. Não foi localizado o original. 
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Há cópia xerox no Fundo Oswald de Andrade, do Centro de 

Documentação Cultural “Alexandre Eulálio”, Instituto de 

Estudos da Linguagem, Universidade Estadual de Campinas 

(Cedae, IEL-Unicamp) (ANDRADE, 2008, p. 197).

Além dessa informação, uma nota introdutória na mesma 
edição, assinada por Jorge Schwartz, já aponta os textos inclu-
sos na seção Inéditos como “testemunhos surpreendentes e 
irreverentes, de caráter antecipador” (SCHWARTZ, 2008, p. 7). 
A afirmação do crítico contém, na pequena sequência, duas 
questões que merecem ser tratadas. 

A primeira diz respeito ao próprio estilo de Oswald de 
Andrade, escritor que produziu uma obra variada (poemas, 
crônicas, narrativas, dramas e ensaios), tendo como unidade 
o uso da irreverência e do choque como princípio gerador 
da arte. Sob essa perspectiva, a carta e os demais textos que 
compõem a seção “Inéditos” da obra Um Homem Sem Profissão, 
menos surpreendem que confirmam o espírito irreverente de 
seu produtor. Para Maria Augusta Fonseca: 

Conhecido por sua personalidade exuberante e indômita, 

Oswald de Andrade sempre manteve em alerta o espírito 

bulhento e combativo. Veemente nas intervenções públi-

cas, o artista enfrentou desafios e vaias, rebatendo com 

sua irreverência desconcertante (FONSECA, 2008, p. 11). 

Novamente a ideia da irreverência vem explicitar o cará-
ter combativo do autor, na ótica de Fonseca, e as várias facetas 
da obra por ele produzida, na visão de Schwartz. O segundo 
quesito que a afirmação de Schwartz promove em sua “Nota 
introdutória” diz respeito ao caráter antecipador que está 
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presente nestes paratextos da seção “Inéditos”. O comentário 
nos leva a compreender que já em 1927, ano em que a carta 
foi escrita, um germe de memorialismo ali incluso acaba por 
antecipar as memórias, que só se tornariam palpáveis após 1952, 
quando Antonio Candido insiste para que Oswald de Andrade, 
já doente, escreva suas memórias, publicadas finalmente em 
1954, no ano de sua morte.

O conteúdo da carta, escrita em 31 de março de 1927, 
quando Oswald contava então com trinta e sete anos e ainda não 
tinha redigido uma parte importante de sua obra, apresenta 
uma enumeração retrospectiva dos fatos memoráveis que 
deveriam representá-lo.

Nas duas páginas e meia que envia a Ribeiro Couto, 
companheiro da Semana de Arte Moderna que também não 
havia escrito a porção mais representativa de sua obra e ainda 
não ingressara na Academia Brasileira de Letras, fato que 
ocorreria em 1934, além do local e data (“São Paulo, Último 
Dia de Março de 1927, sem D. Flor Vermelha”), há a inserção, 
no terço final da sequência de abertura, da informação “sem 
D. Flor Vermelha”, linguagem elíptica que aparecerá, muitos 
anos depois, na última página das memórias, após a morte de 
Deisi (uma das figuras femininas que aparecem em larga escala 
em Um Homem Sem Profissão), e serve para entendermos que o 
missivista e o memorialista são o mesmo escritor, diante da 
mesma existência temporal repleta de perdas e desvãos:

Vejo-me soluçante numa garçonnière. Dois quartos que 

aluguei na Praça da República, esquina da Rua Pedro 

Américo. Duas janelas engradadas para a praça, onde 

esplende Dona Flor Vermelha entre o verde das árvores e 

da grama (ANDRADE, 2008, p. 194).
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Além disso, notamos, na carta, a ausência de vocativo 
inicial, o que só irá aparecer após a enumeração dos fatos que o 
representam, nas cinco linhas finais que antecedem a assinatu-
ra e a indicação precisa do local em que se encontra. Vejamos:

Ribeiro Couto  

Sobre a poesia atual, você está bem ao par do movimento 

surrealista em França? Contra a opinião de Mário (que 

quase sempre é errada) eu o julgo muito importante.  

Responda e confie sempre no 

                                                             Oswald de Andrade  

                                                      Alameda Barão de Piracicaba 44                                           

                                  dentro de um jardim  

                            (ANDRADE, 2008, p. 199)

Nessas poucas linhas finais, que contêm uma indagação de 
Oswald sobre o surrealismo e uma afirmação sobre Mário, já é 
possível perceber outra característica de Oswald que ultrapassa 
a da irreverência – o caráter investigador de quem reflete sobre 
os fatos que estão à sua volta. Sobre esse caráter, Décio Pignatari 
esclarece: “Depois de Machado de Assis, Oswald de Andrade é o 
nosso único escritor-pensador” (PIGNATARI, 2008, p. 24).

Quanto ao corpo da carta, após comunicação breve e 
pessoal, de assunto livre, estão os doze parágrafos em que o 
remetente organiza sua própria biografia e que, portanto, servem 
como prenúncio, em parte, ao posterior texto de memórias. Na 
enumeração, em que seu texto assume a condição de narrativa 
literária em prosa, estão informações acerca de seu nascimen-
to; sua infância; sua escolarização; da fundação de O Pirralho e 
da viagem à Europa; de sua crítica; das garçonnières e de seus 
desastres financeiros; da publicação do primeiro volume da 
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Trilogia do Exílio e da participação na Semana de Arte Moderna; 
das Memórias sentimentais de João Miramar; do Manifesto da Poesia 
Pau-Brasil; do casamento com Tarsila do Amaral e da viagem ao 
Oriente, por fim, já apresentando informações sobre o ano em que 
se encontra, muda o uso dos verbos no passado (cresceu, entrou, 
fundou, escreveu, pagou, publicou, terminou, percorreu) 
para a projeção explicitada em “vai publicar”:

Neste começo de 1927, vai publicar O primeiro caderno do 

aluno de poesia Oswald de Andrade e o romance de Serafim 

Ponte Grande. Está reunindo em volume as crônicas espar-

sas, artigos, tolices etc. Abriu escritório comercial, à Praça 

do Patriarca, também conhecida por Praça da Lamparina, 

nº. 20. Vai tirar o seu título de eleitor. Gosta muito de apitos 

de trem (ANDRADE, 2008, p. 199).

O tom de chiste, em que se misturam informações biobi-
bliográficas e dados prosaicos, próprio do estilo oswaldiano, 
serve como prototexto ou como prenúncio para a escrita das 
memórias, na medida em que apresenta os assuntos que o 
escritor julga como memoráveis (a viagem ao Oriente, o gosto 
por apitos de trem) aliados a fatos que podem ser comprovados 
extratextualmente (participação na Semana de Arte Moderna, 
publicação do Manifesto da Poesia Pau-Brasil).

Apesar disso, muitos desses pontos, enumerados na 
carta, não aparecerão nas memórias porque apenas o tomo 
inicial, do projeto de quatro livros, foi concluído. Então a obra 
de memórias a que temos acesso, subintitulada “Sob as ordens 
de mamãe”, condensa os episódios que vão do nascimento do 
escritor até o período anterior à Semana, formando, por seu 
conteúdo, uma espécie de romance de formação às avessas que 
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deveria desembocar no segundo volume, o qual trataria da 
Semana e de suas consequências iniciais, que seria intitulado 
O Salão e a Selva. 

Ainda sobre a carta e sua importância, devemos escla-
recer que não apenas o conteúdo apresentado serve como 
caráter antecipador para as memórias, mas, principalmente, 
a linguagem empregada na carta, diferente do que deveria 
ocorrer em uma comunicação que prezasse por enviar ao desti-
natário informações objetivas e que se assemelha à linguagem 
do primeiro tomo de suas memórias. Percebemos que a carta 
não é só uma missiva necessária, mas um exercício literário 
de um escritor formado que tem consciência das escolhas de 
linguagem que o representa.

Dessa maneira, a carta enviada a Ribeiro Couto, sem 
resposta arquivada nos núcleos de pesquisa sobre os dois 
autores, antecipa os assuntos que não podem ser esquecidos 
porque são centrais na compreensão do próprio Oswald sobre 
si mesmo. Além disso, a carta, pela sua natureza parodística e 
emblemática, serve como exemplo significativo da obra que foi 
produzida pelo escritor paulistano, “Com sua verve e espírito 
brincalhão, polêmico e contraditório” (FONSECA, 2008, p. 34) 
que “iniciou uma linhagem de crítica cultural no país, ao 
introduzir a antropofagia como um dos antídotos para que se 
deslanchasse o diálogo pós-colonialista” (ALMEIDA, 2002, p. 14).

Além da ótica de Fonseca (2008) e Almeida (2002), Candido, 
explicando o processo composicional de Oswald de Andrade, 
aponta que o inesperado é a força que o representa e que vai 
desencadear uma obra marcada por rupturas e choques:

[...] sua composição é muitas vezes uma busca de estrutu-

ras móveis, pela desarticulação rápida e inesperada dos 
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segmentos, apoiados numa mobilização extraordinária do estilo.  

É o que explica a sua escrita fragmentária, tendendo a certas 

formas de obra aberta, na medida em que usa a elipse, a alusão, 

o corte, o espaço em branco, o choque do absurdo, pressupondo 

tanto o elemento ausente quanto o presente, tanto o implícito 

quanto o explícito, obrigando a nossa leitura a uma espécie de 

cinematismo descontínuo, que se opõe ao fluxo da composição 

tradicional (CANDIDO, 2004, p. 78).

A carta aqui focalizada é escrita segundo as marcas apre-
sentadas por Candido. Além de prototexto de caráter antecipador, 
pode ser vista como uma parcela da produção literária de um autor 
assumidamente renovador e consciente das escolhas literárias que 
promove. Mais do que informação ou texto objetivo, a carta acres-
centa um elo a mais na cadeia formada pelo entrelaçamento da arte 
e da vida, fusão própria da produção literária de Oswald de Andrade. 
 

As memórias 

Vários escritores brasileiros publicaram suas memórias 
como forma de alargar o legado literário que gravita em torno 
de suas trajetórias. Oswald de Andrade também se utilizou da 
tradição dessa forma narrativa para ampliar seu legado, mas 
conforme sua própria convicção. As memórias do autor, portan-
to, são o resultado de uma espécie de devoração do gênero. 
Os desvios promovidos, mais do que singularizar seu texto em 
face das demais escritas memorialistas de outros escritores, 
contêm escolhas desintegradoras, que colocam em xeque a 
própria concepção de memórias.
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Se a marca da escrita de memórias é comumente reconhe-
cida pela longa cronologia de enredo, pelo caráter autopromo-
cional, pelo narrador autodiegético, pela aparente sinceridade 
e pela capacidade de apreensão de um entorno histórico, o que 
encontramos em Um Homem Sem Profissão é menos uma volta ao 
passado para compreender o presente que um retorno à própria 
ideia de Antropofagia.

De certo, a diversidade de escolhas e de soluções encon-
tradas para a escrita de memórias desmascara tanto a ilusão 
autobiográfica quanto a hipótese dessas narrativas serem 
compreendidas apenas como uma reação a um passado acabado. 
As memórias de Oswald, no entanto, superam essas soluções 
usuais ao promover um turbilhão narrativo após a escrita 
tradicional que ocorre na porção inicial do texto.  

O início de Um Homem Sem Profissão não surpreende, 
porque segue, em linhas gerais, as marcas historicamente 
consagradas do gênero: temos um narrador autodiegético que 
se apresenta com o mesmo nome do escritor e que volta a um 
passado distante para fazer um apanhado familiar inicial, 
mostrando desavenças e perdas próprias do texto memorialista. 
Ao final desse primeiro começo, a desagregação da família é 
pontuada por uma constatação histórica – “Nossos pais vinham 
do patriarcado rural, nós inaugurávamos a era da indústria” 
(ANDRADE, 2008, p. 35) –, também própria do que se espera 
de um texto de memórias, que é a observância de um entorno 
histórico. Apesar de Candido alertar que não se deve procurar 
por um “retrato do tempo” (CANDIDO, 2008, p. 12), várias 
marcações dessa ordem irão pontuar as memórias, tais como a 
partida do primeiro contingente de reservistas italianos para 
a Europa, em 1914; a gripe espanhola e a vitória da revolução 
soviética (ANDRADE, 2008). 
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Em sequência, apenas separado por um espaço em bran-
co, um novo começo:

Como e por onde começar minhas memórias? Hesito. Devo 

começá-la pelo início de minha existência? Ou pelo fim, pelo 

atual, quando em 1952, os pés inchados me impossibilitam de 

andar no pequeno apartamento que habitamos em São Paulo, 

à rua Ricardo Batista, 18, no 5º andar (ANDRADE, 2008, p. 35). 

Este segundo começo, mais triste que o primeiro, mostra 
a maleabilidade do tempo na escrita memorialista, após a hesi-
tação sobre o melhor meio de iniciar a obra, há a menção a um 
tempo presente em que, cerceado pela doença e pela pequenez 
do local, parece resignar-se, atendendo ao que se espera de 
alguém que já prevê a morte: 

Estou atacado de uma asma cardíaca, produzida por insufici-

ência, e o dr. Emílio Mattar procura me tirar do caixão, com 

injeções de cardiovitol que o farmacêutico da vizinhança, Seu 

Nenê, vem aplicar todas as noites, na veia (ANDRADE, 2008, p. 35).

Ao final desse segundo começo, aparece o dia de Hoje (15 
de agosto de 1952) quando, após um almoço, o amigo Antonio 
Candido o instiga a escrever suas memórias: 

Antonio Candido diz que uma literatura só adquire maio-

ridade com memórias, cartas e documentos pessoais e me 

fez jurar que tentarei escrever já este diário confessional 

(ANDRADE, 2008, p. 36). 
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Então, após a determinação anunciada “Pois se é preciso 
começar, comecemos pelo começo” (ANDRADE, 2008, p. 36) e 
novo espaço em branco, inicia-se, propriamente dita, a escrita 
das memórias oswaldianas.

O terceiro início, portanto, relata o episódio mais antigo 
que guarda na memória e que diz respeito a um prazer que 
sentira de caráter “físico sexual” quando apertou as pernas: 
“senti um prazer estranho que vinha das virilhas. Que idade 
teria? Três ou quatro anos no máximo” (ANDRADE, 2008, 
p. 37). A partir desse começo, inicia-se uma sucessão linear de 
acontecimentos, às vezes pontuadas por retornos ou projeções, 
que apontará, sobretudo, o deslumbramento das sensações, 
a descoberta do circo, as questões familiares, o universo cató-
lico da infância, as primeiras viagens, as primeiras narrativas 
e o princípio da cidade: “São Paulo era uma cidade pequena e 
terrosa. Pouca gente. Um ou outro sobrado de um só andar” 
(ANDRADE, 2008, p. 42). Tudo descrito segundo uma organi-
zação, linguagem e marcas próprias do texto de memórias. 
Acrescenta-se também a experiência escolar apresentada com 
minúcia que, após inúmeros desdobramentos e críticas, desem-
bocará na sua formatura na Faculdade de Direito, em São Paulo. 

Feito “sob o signo da devoração” (CANDIDO, 2008, p. 15), 
à medida que os fatos vão sendo apresentados, o escritor se 
transforma em seus personagens e a vida contada vira enredo 
antropofágico, “[...] pela visão criadora do indivíduo que reduz o 
mundo à sua medida” (CANDIDO, 2008, p. 15). Nesse processo, está 
a singularidade das memórias e o próprio germe anti-memórias 
que vai contra o estatuto do gênero. No terço final da obra, 
o narrador afirma: “O meu nome é Miramar” (ANDRADE, 2008,  
p. 164). Sem maiores explicações, a urdidura das memórias é 
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substituída pelo diário coletivo escrito em uma de suas garçon-
nières, intitulado O perfeito cozinheiro das almas deste mundo.

Conforme descrito em artigo anterior (MACIEL; TEIXEIRA, 
2013), a obra Um Homem Sem Profissão está repleta de reelabo-
rações e reinserções de episódios dos romances oswaldianos, 
havendo uma fusão entre ficção e memorialismo que confi-
gura uma espécie de mutualismo entre si mesmo e a criação 
ficcional. Assim, Oswald de Andrade faz da própria vida um 
romance. Nessa perspectiva, podemos conceber as memórias 
de Oswald de Andrade como antropofágicas, já que nelas há um 
redirecionamento da escrita de memórias ou uma espécie de 
deglutição do gênero memórias, de caráter historicizante, que 
florescia na Europa.

Um Homem Sem Profissão ocupa um lugar importante no 
panorama da escrita de memórias no Brasil. Publicado antes 
da sacralização da memória, a que se reporta Todorov (2000), 
essa obra inaugura uma nova concepção de texto memorialista 
no país. As memórias de Oswald de Andrade foram produzidas 
após as Memórias oitocentistas de Visconde de Taunay e Minha 
formação (1900), de Joaquim Nabuco, mas não seguem o legado 
positivista de crença na verdade que inicia a produção das 
memórias em terras brasileiras. Também  diferem das memó-
rias publicadas em anos próximos, como as de José Lins do Rego 
(1956) e as de Graciliano Ramos (1953), porque nestas não há a 
fusão entre criador e criaturas como podemos perceber nas 
páginas das memórias oswaldianas. 

A novidade, que inaugura uma nova linhagem de memó-
rias, por meio de uma linguagem criativa e recriadora, assume 
seu papel de literatura e de invenção. Não podemos nos esque-
cer de que as memórias de Oswald de Andrade não podem ser 
apartadas do restante de sua obra, porque contêm as mesmas 
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marcas e técnicas de choque que aparecem, por exemplo, nas 
Memórias Sentimentais de João Miramar e em Serafim Ponte Grande. 
Para Candido, trata-se de: 

Um escritor que fez da vida romance e poesia, e fez do 

romance e da poesia, um apêndice da vida, publica as suas 

memórias. Vida ou romance? Ambos, certamente, pois em 

Oswald de Andrade nunca estiveram separados, e a única 

maneira correta de entender a sua vida, a sua obra e estas 

Memórias, é considerá-las deste modo (CANDIDO, 2008, p. 11).

 
O perene e o efêmero

Como então pensar as coisas que não são sempre, pois come-

çaram a ser em algum momento do passado e deixarão de ser 

em uma ocasião futura? (PUENTE, 2014, p. 9).

Para Flávio Aguiar, escreve um paratexto quem não sabe 
se ou como vai permanecer na História (AGUIAR, 1997). Seriam 
os paratextos, portanto (diários, prefácios, cartas, memórias, 
prólogos etc.), escritos efêmeros para reforçar a perenidade do 
literário, apesar da intencionalidade literária que pode rondar 
o universo desses escritos paralelos. 

Ocorre que, neste momento, no qual o ano de 2014 está 
incluso juntamente com todo o período inicial deste século e 
uma parcela do período final do século passado, o embate entre 
o perene e o efêmero acaba por elevar essas marginálias literá-
rias a patamares canônicos. Se os paratextos prendem o texto 
à sua circunstância e o circunstancial deveria estar vinculado 
ao efêmero, hoje, acredita-se, de modo diverso, que ao prender 
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o texto a uma situação, prende-se também a circunstância ao 
Homem e à sua representação, daí seu valor como obra. Não se 
trata de uma transposição direta da vida ou expressão imediata 
das forças psíquicas, como afirma Alfredo Bosi (1986), mas de 
sua recriação, filtrada pela linguagem.

Neste esteio, rever, lado a lado, carta e memórias, não é 
apenas um processo de ler paratextos, mas de compreender a 
diversidade da obra de um autor, sem descartar o que, a priori, 
não se receberia como literário. Assim, além da ligação inevi-
tável com o restante de sua produção, a carta e as memórias, 
por aquela antecipada, são mais que paratextos porque são 
produzidos pelo mesmo estilo indômito, irreverente e capaz 
de singularizar, com recursos próprios, tanto os exercícios de 
memória e as missivas quanto sua obra aceita como literária.

Diversas entre si, por suas naturezas e estatutos, a carta 
de 1927 e as memórias de 1954, frutos da força motriz de 1922, 
também representam o escritor e sua capacidade de transcender 
o fato particular em farsa histórica ou verdade interpretada.

Para Oswald, o efêmero está ligado a uma espécie de 
inutilidade ou dispersão:

Lenda ou fato? Não importa. Há entre ambos a diferença que 

vai da verdade à realidade. [...] A verdade é sempre a realidade 

interpretada, acomodada a um fim construtivo e pedagógico, 

é a Gestalt que suprime a dispersão do detalhe e a inutilidade 

do efêmero (ANDRADE, 2008, p. 54).

Nessa concepção, a carta a Ribeiro Couto e as memórias, 
escritas após o pedido de Antonio Candido, não seriam repre-
sentantes do efêmero diante de uma obra literária configurada 
e aceita como perene, mas também parte deste perene ou da 
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trajetória do escritor porque são frutos de um trabalho com a 
linguagem e de uma atitude que pode ser reconhecida como 
literária. Em maior ou menor grau, ambas, carta e memórias, ao 
lado da diversidade da obra de Oswald de Andrade, sistematizam, 
dentro de suas especificidades, a mesma capacidade de rever a 
tradição e disseminar o que ainda não é aceito, porque novo.
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Fac-símile de texto de autoria de Bráulio Sánchez-Saéz, 
publicado em Caras y caretas (Buenos Aires, 1925). 
Fonte: INOJOSA, Joaquim. 60 anos de jornalismo (1917-1977). 

Rio de Janeiro: Editora Meio-Dia, 1978. p. 112.
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Câmara Cascudo como protagonista da vida cultural local. 
Fonte: Cigarra, Natal, ano 2, n. 3, p. 19, abr. 1929.
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dos anos 20 – 2005 
Luís da Câmara Cascudo  
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nômade – 2005
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9. Poeira do Céu e outros poemas – 2009
João Lins Caldas  

10. Dispersos: poemas e prosas – 2009
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11. Exercícios de poesia: textos esparsos – 2009
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Humberto Hermenegildo de Araújo e José Luiz Ferreira  

15. A casa de Cunhaú – 2017
Luís da Câmara Cascudo  
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Humberto Hermenegildo de Araújo 
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Humberto Hermenegildo de Araújo e João Maria Paiva Palhano
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