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O ESCRITOR CÂMARA CASCUDO* 
Humberto Hermenegildo de Araújo 

(Núcleo Câmara Cascudo de Estudos Norte-Rio-Grandenses/UFRN) 
 

 

Uma retomada da brasilidade 

 

Um dos aspectos que caracterizam a vida intelectual do início do século XX, no 

Brasil, é a interação de elementos da tradição cultural e da imaginação literária, numa 

conjuntura onde as tradições regionais interagiam no processo de modernização da 

sociedade, interferindo na construção do sentido do “moderno”. Antonio Candido 

sugere a observação desse aspecto no estudo do movimento modernista, quando o 

define como um movimento cultural (cf. CANDIDO, 1980). Tal problemática parece 

ser a matriz geradora da obra cascudiana, especialmente aquela publicada no período 

modernista, de fundamental importância para a compreensão da obra do autor. 

Os livros publicados por Câmara Cascudo, até a década de 1930, além de uma 

extensa série de textos esparsos publicados em jornais e revistas, apresentam temáticas 

bastante variadas. Sobre elas, o ensaísta se debruça para registrar uma brasilidade que 

deveria aparecer enquanto tradição, sob a forma de determinados temas permanentes e 

dominantes. Na maior parte dos casos, a leitura implica na observação de registros 

literários e culturais onde o regional e o rural representados aparecem sob a perspectiva 

de um escritor moderno e urbano, sem que esta perspectiva resulte, contudo, em uma 

visão pitoresca sobre um mundo considerado atrasado.  

A brasilidade modernista surge, pois, como uma matriz temática a deitar raízes 

por toda a obra cascudiana, apontando para ampliações e redirecionamentos, e 

revelando a presença de tradições ancestrais nos textos coletados pelo pesquisador. Tal 

aspecto, no entanto, não é único e convive com uma busca permanente da 

universalização, elemento que daria ao Brasil um assento no patrimônio cultural do 

Ocidente.  

 

                                                 
* Publicado em Continente: documento. Recife-PE, Companhia Editora de 

Pernambuco, Ano IV, n. 48, p. 22-31, ago. 2006. ISSN 1807-7137. (Câmara Cascudo: 
a vida dentro da obra).   

Na versão publicada, foram suprimidas (sem consulta ao autor), as notas de rodapé e as 
referências bibliográficas. 
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A literatura no Rio Grande do Norte 

 

Câmara Cascudo é responsável pela primeira tentativa de síntese do movimento 

literário do Rio Grande do Norte – Alma patrícia (1921), uma “crítica impressionista e 

admirativa”, segundo o próprio autor, com notas biobibliográficas sobre dezoito 

escritores potiguares, escolhidos com o intuito de formação de um cânone local. Esse 

primeiro livro, e o seguinte (Joio, 1924), aparecem no momento em que predomina no 

meio potiguar um empenho no sentido da sistematização da atividade literária local, 

movimento no qual se destaca, além do próprio Câmara Cascudo, a figura ímpar de 

Henrique Castriciano (1874-1947), idealizador da tradicional Escola Domética de Natal e 

possuidor de uma experiência adquirida na famosa “Escola do Recife”, conhecedor da obra 

de Tobias Barreto, além de ser poeta e bibliófilo. Em torno de Henrique Castriciano existia 

um esboço de vida literária, uma espécie de “convivência acadêmica” rica em estímulos e 

marcada pelo intercâmbio de leituras que certamente foram fundamentais para o 

surgimento da expressão original de Câmara Cascudo. 

 Com tais precedentes, o autor de Joio aponta para a necessidade da pesquisa da 

realidade local, refletindo, de alguma forma, o ideário nacionalista que se desenhava na 

época. Mas, ao mesmo tempo, procurava atingir um pensamento e uma prática 

cosmopolitas. O contraponto dessa tentativa seria, no entanto, o ambiente provinciano 

acanhado e conservador, do estado e da região. Neste sentido, vanguarda, 

cosmopolitismo, nacionalismo e regionalismo tomam forma na obra do nosso ensaísta e 

se apresentam como elementos problematizadores para o seu entendimento. 

Com o subtítulo "Páginas de literatura e crítica", Joio traz nas suas páginas finais 

vários “Excerptos da crítica sobre o Alma patrícia”. De João Ribeiro ao Conde Affonso 

Celso, de Rocha Pombo a José Américo de Almeida, do argentino Luís Emílio Sotto ao 

Conde d’Eu, todos elogiam o mérito do primeiro livro de Câmara Cascudo. A mesma 

unanimidade não se daria em relação a Joio: pelo menos Mário de Andrade não gostou 

muito do livro, e expressa claramente, em uma carta enviada ao seu autor (em 26 de 

setembro de 1924), a sua preferência pelas Histórias que o tempo leva..., que formariam 

um livro, numa concepção mais inteiriça e completa. É necessário, então, informar que 

tanto Joio quanto Alma patrícia foram publicados a partir da junção de vários textos 

cuja origem é a contribuição jornalística do seu autor à imprensa potiguar, lugar de onde 

o ensaísta alça o seu vôo em direção ao reconhecimento da intelectualidade nacional. 
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Salta aos olhos, em Joio, o entusiasmo com que o autor descreve os renomados 

intelectuais que circulavam na vida literária carioca e que ele irá tomar como modelo 

cosmopolita.  Diga-se de passagem, Câmara Cascudo conviveu plenamente naquele 

meio, quando da sua temporada carioca como estudante de medicina. A escritura do 

material referido é fruto daquela experiência e ao mesmo tempo é um esforço no sentido 

de recriar em Natal um ambiente propício às letras. Numa linha elogiosa, desfilam em 

Joio personagens como Elísio de Carvalho, Agripino Griéco, Medeiros e Albuquerque, 

Fidelino de Figueiredo. Na descrição de todas elas fica patente a preocupação com o 

exemplo de talento, genialidade, criação pessoal, renovação, erudição, elegância e 

versatilidade; atributos que ficarão para sempre na personalidade de Câmara Cascudo 

como um ideal a perseguir pela via do cosmopolitismo.  

Faltaria, no entanto, autenticidade e verossimilhança à nossa personagem, se não 

a víssemos pelo outro lado da medalha, qual seja, o sentimento localista que, de igual 

peso na cultura brasileira, permitirá ao futuro autor de Vaqueiros e Cantadores uma 

visão das manifestações regionais. Por esta via, o mesmíssimo autor cosmopolita de 

Joio admira aqueles que falam do interior do país: Gustavo Barroso, Roquette Pinto, 

Lucilo Varejão.  

 No ensaio sobre o pernambucano Lucilo Varejão, Câmara Cascudo pratica a 

chamada “crítica viva” quando opina e informa sobre nomes e obras que, no calor da 

hora, nunca tinham antes aparecido aos leitores da provinciana Natal. Os três primeiros 

parágrafos do ensaio caracterizam a literatura brasileira como “em formação” e, 

portanto, com vida e espaços abertos “a qualquer planta”. Após se referir ao “tumultuo 

das correntes estéticas de hoje” em meio perverso e criador de glórias efêmeras, destaca 

a figura de Monteiro Lobato, cujo “malabarismo clássico-brasileiro (...) realiza o 

milagre de ser lido duas vezes”. A agitação modernista de São Paulo é nomeada, mas o 

intuito do texto é chamar a atenção para o abismo entre o Norte e o Sul do país e, 

naqueles anos de poesia, clamar pela construção de um romance nacional... que sairia 

do Norte (leia-se “Nordeste”): "O romance, como a mais perfeita expressão de cultura 

ambiente, só representará o Brasil legítimo se sair do Norte. Não é separatismo. É 

exclusivamente a construção artística de um scenario que a Europa tem parcamente 

influído" (CASCUDO, 1924, p. 90) – perspectiva que retoma o tom de manifesto do 

prefácio de Franklin Távora a O Cabeleira como um momento inaugurador do 

regionalismo no Brasil. 
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            Sintomaticamente, se temos em mente a imensa força do movimento regionalista 

nordestino já ativo naqueles anos, Pernambuco aparece para Luís da Câmara Cascudo 

como o mais brasileiro de todos os estados, raro momento em que se percebe uma 

sintonia perfeita entre o pensamento cascudiano e as idéias regionalistas de Gilberto 

Freyre: “... Pernambuco de história tão vasta e tão longa que é a própria história do 

Brasil por muitos séculos, está na obrigação moral de agir fortemente” (CASCUDO, 

1924, p. 90).  

 

A campanha modernista 

 

 Tais leituras e tensões, com a correspondente perspectiva, refletem também a 

passagem de Câmara Cascudo pela Faculdade de Direito do Recife, a amizade com 

Gilberto Freyre e com Joaquim Inojosa (os dois nomes que disputavam a hegemonia do 

movimento cultural pernambucano), o início da sua correspondência com os principais 

nomes ligados ao movimento cultural da época, e a sua posição como dirigente do jornal 

natalense A Imprensa (1914-1927). Tais fatos representam, localmente, as bases para o 

estabelecimento da literatura como atividade permanente, num esforço coletivo, dentro do 

qual o autor de Joio buscava o apoio de alguns nomes ligados ao Rio Grande do Norte e 

que promoviam uma ação intelectual capaz de ultrapassar as fronteiras provincianas e 

desencadear a divulgação da produção cultural do estado junto aos principais intelectuais 

do movimento modernista. Destacaram-se, neste sentido, Jayme Adour da Câmara, 

Antônio Bento de Araújo Lima, e o maranhense Nunes Pereira. Ao mesmo tempo, a partir 

do ano de 1924, começavam a chegar ao endereço da “Rua Lopes Chaves”, em São Paulo, 

as cartas enviadas por Câmara Cascudo ao autor de Paulicéia desvairada.  

 A partir de então, Câmara Cascudo torna-se, juntamente com o poeta Jorge 

Fernandes – autor do Livro de poemas de Jorge Fernandes, publicado em 1927 – 

representante da vanguarda modernista em Natal, em diálogo permanente com Joaquim 

Inojosa, como é possível verificar através do estudo da troca de cartas entre os dois (cf. 

INOJOSA, 1968-1969).  

 A história dessa campanha é fortalecida com a publicação do texto “Actos dos 

Modernos”, na revista natalense Letras Novas, no ano de 1925, onde o autor declara a 

ruptura com a pacata vida provinciana. Na narrativa montada para o texto-manifesto, 

Câmara Cascudo surge como aquele que é acusado “de ter pervertido e envenenado a 
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fonte archi-puríssima” onde se dessedentaram os bardos da cidade, representados pela 

figura de Segundo Wanderley, o mais importante poeta potiguar até aquele momento. 

Com uma atitude heróica, o autor do manifesto “aceita a responsabilidade que o orgulha 

e avisa a inteira independência dos Modernos”. 

No mesmo contexto, outros fatos também podem ajudar na compreensão de 

trajetórias distintas, não obstante semelhantes enquanto processos de levantamento 

cultural de uma região que se modernizava. Seja o caso da ausência de Câmara Cascudo 

em dois momentos marcantes do movimento regionalista nordestino liderado por 

Gilberto Freyre: a organização do Livro do Nordeste, em 1925, e a realização do 

Congresso Regionalista do Nordeste, em 1926. Sobre o assunto, a correspondência entre 

Mário de Andrade e Câmara Cascudo é esclarecedora, pois registra o envio de um 

convite, de Câmara Cascudo, para Mário de Andrade participar do Congresso 

Regionalista do Nordeste. Em resposta, Mário opina sobre o assunto, em carta de 06 de 

setembro de 1925:  

 

Em tese sou contrário ao regionalismo. Acho desintegrante da idea de 
nação e sobre esse ponto muito prejudicial pro Brasil já tão separado. 
Além disso fatalmente o regionalismo insiste sobre as diferenciações 
e as curiosidades salientando não propriamente o caracter individual 
psicológico duma raça porém os seus lados exóticos. Pode-se dizer 
que exóticos até dentro do próprio país, não acha? (...) Acho o 
programa um pouco acanhado e além de regionalista regionalizante o 
que é um perigo. Entre as teses dos "Problemas econômicos e 
sociais" vocês se esqueceram inteiramente do Brasil o que acho 
positivamente um erro. A primeira de todas as teses devia de ser: 
Contribuição do Nordeste para a constituição da Brasilidade 
psicológica, econômico-social, lingüística e artística. 

 

Em resposta, Câmara Cascudo afirma em carta de 12 de outubro do mesmo ano: 

“Quanto ao Congresso... Que tenho eu com ele? As suas idéas ficaram justinhas na 

minha cabeça. Como se diz por aqui — direito que nem dedo em venta” (Cf. GOMES, 

1999, p.249). Significativamente, o assunto Congresso Regionalista não aparece mais 

na correspondência referida e Luís da Câmara Cascudo não participa do evento.  

Com relação ao Livro do Nordeste, também enviado a Mário de Andrade por 

Câmara Cascudo, interessou ao paulista, segundo consta na correspondência entre os 

dois, as fotografias dos monumentos históricos nordestinos, os trabalhos de Manuel 

Bandeira (o desenhista), além de, evidentemente, a novidade de "Evocação do Recife”.  
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A ausência de Câmara Cascudo, nestes dois momentos históricos, converge para 

uma leitura que observe, na obra do autor potiguar, a prática de um regionalismo não 

programático e não antagônico à perspectiva modernista, em que pese o saudosismo 

presente no seu lamento pelo desaparecimento de um sertão que sucumbia ante a 

modernidade avassaladora.  

É necessário esclarecer, inclusive, que diferentemente do plano dos programas, a 

produção das obras surgidas no terreno propício ao Regionalismo nordestino, mas já 

situadas na estética do Modernismo, contemplam tensões que dão ao literário a 

capacidade de revelar na forma artística as articulações de Estética e História, como se 

percebe em “Evocação do Recife”, poema carregado de História e que foi justamente 

publicado por Manuel Bandeira no Livro do Nordeste, a pedido de Gilberto Freyre. O 

mesmo se dá nas obras de um Joaquim Cardozo e de um Ascenso Ferreira, dois 

pernambucanos afins com as propostas editoriais do Livro do Nordeste e da Revista do 

Norte, mas plenos de estética modernista. 

A obra produzida por Câmara Cascudo, em tal conjuntura, passou ao largo da 

polêmica Modernismo/Regionalismo, concentrada em Pernambuco, obviamente 

ocasionada pela força da tradição conservadora que enfrentava os interesses mais 

imediatos da modernização. Despregado de uma base sólida, Câmara Cascudo adquiriu 

a agilidade moderna e tentou, com ela, dar movimento à tradição que se formava no Rio 

Grande do Norte e, ao mesmo tempo, conferir aos resquícios de tradição existentes um 

valor positivo e articulado ao discurso modernista.   

Ao longo da década, o assunto “modernismo” reaparece em diversos textos, 

principalmente no ano de 1924, quando surge nos jornais locais o noticiário sobre o 

movimento1. O desfecho da discussão acontece em 1928, quando Câmara Cascudo 

publica o artigo “Sobre a arte moderna” (CASCUDO, 1928) como um balanço sobre a 

década de 1920, insistindo no tema do individualismo como padrão de julgamento 

estético e denunciando a insistência da crítica em classificar com um rótulo o 

modernismo.  

Destaca-se também, na história desse movimento, a passagem de Mário de 

Andrade por Natal, acontecimento ímpar que está registrado no livro O turista aprendiz 

                                                 
1 Cf. o estudo Modernismo: anos 20 no Rio Grande do Norte (ARAÚJO, 1995), onde apresento um 
levantamento de dados sobre a questão, destacando-se no documentário coletado, em anexo ao estudo, os 
textos “O sr. Mário de Andrade” (A Imprensa, 11 jun. 1924), “Registro bibliográfico – Arte Moderna” (A 

Imprensa, 22 ago. 1924) e “O que eu diria ao senhor Graça Aranha” (A Imprensa, 24 ago. 1924), todos de 
autoria de Câmara Cascudo. Sobre o diálogo com Mário de Andrade, destaco também a correspondência 
dos dois autores e o artigo “Mário de Andrade”, publicado no Boletim de Ariel em julho de 1934. 
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(ANDRADE, 1983). Daquela “viagem etnográfica” ao Nordeste, sublinhamos um 

trecho percorrido no interior do Rio Grande do Norte, em janeiro de 1929, por Mário de 

Andrade, Antônio Bento de Araújo Lima e Câmara Cascudo, numa espécie de ritual de 

pesquisa em busca dos dados locais que iriam fornecer ao modernismo uma visão de 

brasilidade.  

Além do registro realizado por Mário de Andrade, também Câmara Cascudo e 

Antônio Bento escreveram pequenos artigos sobre a viagem – publicados no jornal 

natalense A República, entre os dias 29 de janeiro e 03 de fevereiro de 1929, em cujos 

títulos aparece a quilometragem percorrida: 1.104 km –, produzindo um documento em 

que se destaca a visão do aspecto negativo da paisagem, e dos aspectos sociais, embora 

em gradações diversas. Contudo, o importante a ressaltar é que, por força da realidade 

que se mostrava, os “fatos” apresentados já seguiam, de alguma forma, a linha neo-

naturalista do romance que se desenvolveria ao longo da década seguinte, com visões 

sobre o Nordeste brasileiro. 

A partir dessa experiência modernista, Câmara Cascudo daria continuidade ao 

ritual de viagens etnográficas como uma busca de conhecimento do país, conforme se 

verifica em comentários na sua correspondência com Mário de Andrade, no livro 

Viajando o sertão (1934) e em relatos publicados em Vaqueiros e cantadores (1939) e 

Folclore do Brasil (1967). No entanto, a viagem reaparece na obra cascudiana, na 

década de 1930, já como recordação que se integra ao registro denominado por ele 

mesmo de “Poesia tradicional sertaneja”, cuja publicação teve o título de Vaqueiros e 

cantadores. Na “Apresentação” desse livro, arma-se uma tensão entre o passado e o 

presente do autor. No tempo presente, moderno, ele se declara separado do seu passado, 

que é representado pela infância e visto como um tempo mítico, irrecuperável na sua 

totalidade: “Vivi no sertão típico, agora desaparecido”; “Vivi essa vida durante anos e 

evocá-la é apenas lembrar minha meninice” (CASCUDO, 1984, p. 15). 

 

O legado cascudiano 

 

Surgida em uma época específica e no contexto de um Brasil que se construía 

com o auxílio extraordinário da literatura enquanto forma de expressão do pensamento 

nacional, a obra cascudiana, assim como a de Gilberto Freyre, permanece, ao longo do 

século XX, sob a dominante literária. O que foi editado posteriormente à experiência 
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modernista caracteriza-se como um caso específico de registro documental que é, ao 

mesmo tempo, uma permanente apropriação literária dos dados da cultura brasileira 

para efeito de elaboração estética, uma vez que tal registro ganha uma forma que é dada 

mais pelo escritor do que pelo pesquisador Câmara Cascudo. Talvez resida nessa 

condição a extraordinária admiração dos outros escritores pelo autor do Dicionário do 

folclore brasileiro (1954).  

Enquanto referência de tradição, o legado cascudiano é consulta obrigatória em 

todos os processos de criação e de crítica que se voltarem para a especificidade de um 

Brasil que, desde sempre, é parte ativa no sistema mundial. Refletir sobre tal fenômeno, 

na atualidade, significa levar adiante uma estratégia política de ação intelectual no 

contexto da globalização, e significa, também, adotar uma perspectiva que permite 

encarar como elemento vivo um legado cultural e literário que apenas na sua aparência é 

sinônimo de arquivo morto. 

O procedimento formal encontrado pelo autor de Literatura oral no Brasil 

(1952) aponta para a conciliação da aparente dicotomia entre o regional e o universal, e 

para o respeito, no texto escrito, aos índices de oralidade, com o seu aproveitamento 

estético. Assim, o escritor Câmara Cascudo aparece como um agenciador de soluções 

literárias para o encontro de tradições regionais e universais, populares, no texto 

moderno que, por sua vez, se anuncia como registro culto.  

Pode-se concluir que a obra do “escritor” Câmara Cascudo traz uma visão que 

permite vislumbrar a singularização de um modo de escrita que se constrói no Brasil e 

cujo momento mais alto não está, inclusive, no texto cascudiano, e sim naqueles 

escritores que inventaram uma narrativa da nossa cultura em texto especificamente 

literário: uma tradição que desemboca no palimpsesto de Guimarães Rosa, com a 

convivência conflituosa de oralidade e escrita moderna. Então, para ler Guimarães Rosa, 

por exemplo, assim como toda a tradição moderna, é aconselhável ler também Câmara 

Cascudo. Em tão comprido novelo, torna-se problemática a definição das fronteiras 

entre o literário e o cultural. Mas o sistema literário, como uma força civilizatória, só 

pode funcionar nessas fronteiras, e graças ao trabalho de escritores como Gilberto 

Freyre e Câmara Cascudo. 
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