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Introdução 

Luís da Câmara Cascudo foi eternizado como o representante intelectual do estado 

do Rio Grande do Norte, historiador, etnógrafo, folclorista, professor, formado em Direito na 

Faculdade do Recife. A figura de Câmara Cascudo é tão significativa na memória cultural do 

Rio Grande do Norte que, na capital o nome Câmara Cascudo, é emprestado para nomear 

ruas, museu, faculdade, biblioteca, memorial, dentre tantos outros patrimônios materiais e 

imateriais existentes na terra potiguar. Objetiva-se neste trabalho investigar o papel que o 

intelectual Luís da Câmara Cascudo exerceu em Natal para a construção de uma “nova 

cidade” durante os anos 1920. Momento em que as elites natalenses (políticos técnicos e 

intelectuais) inspirados pelo discurso republicano de progresso e civilidade compartilharam o 

desejo de que Natal abarcasse aos aspectos de uma “nova cidade” moderna, tendo como 

referência os grandes centros mundiais: Paris e Londres, atendendo aos padrões de higiene, 

salubridade, beleza, estética e progressos materiais. Nesse sentido, os discursos sobre a 

técnica e a natureza ganharam destaque nas páginas dos jornais.  

Foi nesse contexto que se deu início a produção intelectual e, consequentemente, a 

imagem do nome mais expoente das letras potiguares, evidenciando a relação de Cascudo a 

uma tradição política e intelectual existente na capital potiguar (local de fala), à qual ele se 

vincula, mas também se diferencia por suas especificidades, a preocupação de conciliar o 

novo (a técnica e os progressos materiais) com tradicional (a natureza, a memória da cidade, 

os antigos hábitos e costumes) que iam desaparecendo a partir desse novo mundo que se 

descortinava nos anos 1920. Torna-se importante então analisar os primeiros passos 

intelectuais trilhados por Cascudo nos periódicos A Imprensa (jornal criado por Francisco 

Cascudo, pai de Câmara Cascudo) e A Republica (jornal pertencente ao partido republicano), 

destacando os elementos que teriam contribuído e legitimado a escrita do intelectual na 

cidade, como por exemplo, o meio em que Cascudo vivia, as relações que a família Cascudo 

e, posteriormente, o próprio Câmara Cascudo estabeleceu com a oligarquia dos Albuquerque 

Maranhão (grupo político que governou o estado e a cidade do Natal durante quase todo o 
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recorte temporal estudado), explicitando, dessa forma, as relações entre o público e o privado 

existentes na produção intelectual de Câmara Cascudo com a cidade do Natal.  

Busca-se, portanto, além de identificar nesta escrita as mudanças pelas quais a cidade 

passou, situar Cascudo dentro de um projeto de cidade. A Natal de 1900-1930 é marcada pelo 

desejo do novo: lugares, técnicas, mercadorias e ideologias. O desejo de uma elite (intelectual 

e política) que visava transformar os rumos da pequena cidade provinciana em uma capital 

moderna, a qual estava isolada pelas dunas, pelo mar e pelo rio. Assim, este artigo objetiva 

situar o estudo do intelectual político e social a uma história urbana, enfatizando que tais 

campos da história se cruzam e se complementam na medida em que este estudo toma a figura 

do intelectual Câmara Cascudo enquanto agente que intervém na história da cidade a partir do 

uso da escrita. Temos como fio condutor para este artigo o conceito de modernização que 

exprime o desejo de transformar o espaço de acordo com os interesses e ideologias de uma 

época. 

 

Elementos introdutórios: nasce o intelectual, o que deveria ser a cidade? 

Quando Luís da Câmara Cascudo nasceu, em 30 de dezembro de 1898, Natal era 

uma cidade provinciana, pacata e pobre. Não existia energia elétrica, as ruas eram de areia 

solta. Havia apenas dois bairros, a Cidade Alta e a Ribeira, os quais eram separados por um 

alagado, pântano. A cidade era isolada pela natureza (dunas, rio e mar), fator que prejudicava 

a comunicação da cidade com outras partes do Brasil, do mundo e com as demais cidades do 

próprio estado do Rio Grande do Norte. Dessa forma, os produtos da economia norte-rio-

grandense chegavam com maior facilidade a Recife do que a Natal. Problema que se agravava 

com a precariedade do porto de Natal que necessitava urgentemente de reformas que 

pudessem receber maiores navios em seu ancoradouro. Assim, Natal era tida como uma 

cidade condenada ao isolamento (ARRAIS, 2006, p.121). 

 
No início do século XX, um dos fatos que despertavam a atenção dos estudiosos da 
geografia e da política do Rio Grande do Norte era o isolamento da cidade do Natal 
em relação ao espaço que, na condição de capital, ela deveria subordinar. Um século 
antes, grande parte da ligação comercial do interior do Rio Grande do Norte era feita 
com a praça de Recife, o que contribuía para privar a capital das vantagens da 
mediação econômica com a riqueza produzida no interior. As condições físicas 
contribuíam para isso. Ao sul, a capital estava Isolada por uma cadeia de dunas, por 
trás das quais se estendiam os tabuleiros arenosos e incultos, interrompidos por 
alguns vales férteis ao longo dos rios [...]. (ARRAIS, 2006, p.121). 

   

Com o advento da República (1989), a cidade do Natal foi tomada por um discurso 

político de que a mesma não poderia mais estar condenada ao isolamento, principal problema 
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apontado pela elite intelectual e política da cidade. Era preciso sanar tais problemas e libertar 

a cidade do ostracismo. Constata-se que neste momento o discurso do progresso foi bastante 

proferido. Trata-se do desejo de transformar Natal efetivamente numa cidade, numa capital 

(ARRAIS, 2006, p.123).  Cascudo foi um desses membros que por intermédio do exercício 

intelectual passou a pensar sobre os rumos que a cidade deveria tomar e teve na escrita o 

principal instrumento de intervenção. (ARRAIS, 2008, p.9). 

 

As relações iniciais com a cidade, a infância 

Câmara Cascudo pôde acompanhar as transformações estruturais pelas quais a cidade 

do Natal passou. Essas mudanças foram pensadas por Cascudo e materializadas na sua escrita. 

Nesse sentido, torna-se importante entender como as primeiras relações de Cascudo com a 

cidade do Natal, contribuíram e influenciaram sua escrita. A partir do ambiente familiar de 

quando Cascudo nasceu e viveu os seus primeiros anos de vida, o historiador Firmino Neto 

(2009) analisa a partir de dados biográficos de cunho memorialístico como se deu as 

primeiras relações de Câmara Cascudo com Natal, evidenciando os primeiros elementos que 

teriam levado Cascudo a ingressar ao exercício intelectual. Nesta perspectiva, Neto (2009) 

chama atenção para o fato de que: 

 

É consenso entre os estudiosos do tema da memória o caráter construtivo desse tipo 
de discurso, uma vez que ocorre um intervalo de tempo entre o evento e seu relato. 
Nesse transcurso, é operada uma re-elaboração dos sentidos atribuídos aos 
acontecimentos passados. Enquanto passado demandado e posto em escrita, o relato 
memorialístico é uma convergência de expectativas individuais e de interesses 
coletivos do presente em que se dá a narração. Logo, o discurso da memória é um 
passado enunciado sob novos anseios. Nesses termos, o Câmara Cascudo que 
recordou a infância não era mais o menino Cascudinho. (NETO, 2009, 41). 

 

Apesar de não ser o garoto “Cascudinho” a relatar sobre sua infância, a memória 

tomada por Cascudo já adulto contribui para entender parte dela. Neto (2009) toma 

emprestada a fala do intelectual Câmara Cascudo para evidenciar uma infância doentia, de 

muitos cuidados médicos. A meninice de “Cascudinho” não fora fácil, este teria uma saúde 

comprometida. Era fraco, magro e pálido. Problemas estes que teriam levado seus pais, 

coronel Francisco Cascudo e Ana da Câmara, a tomar uma série de medidas restritivas ao 

filho caçula, tendo em vista que o casal já havia perdido seus dois primeiros filhos. (NETO, 

2009, p.42). 

Dessa forma, o menino Cascudo não teria desfrutado de uma infância livre como as 

demais crianças citadinas: correr, pular, saltar, cair e brigar. Por esta razão, conta Cascudo, 
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seu pai teve todo o cuidado de transferir as ações corriqueiras que ele deveria praticar na sua 

criancice para o desempenho de atividades lúdicas mais centradas e calmas. Assim, 

brinquedos e, principalmente, livros, eram adquiridos no exterior e sul do Brasil para que o 

menino Cascudo tivesse uma infância menos arriscada, porém, bastante solitária, na medida 

em que “Cascudinho” não podia brincar com as demais crianças, sobrava apenas a presença 

dos livros que o acompanhariam pelo resto da vida. (NETO, 2009, p.42). 

Logo, problemas biológicos, de saúde, teriam sido um dos primeiros elementos a 

influenciar o exercício intelectual de Luís da Câmara Cascudo. O poder aquisitivo do pai 

propiciava a obtenção desse material, privilégio de poucos numa cidade em que a maior parte 

da população era analfabeta e miserável. Foi através do comércio que a família Cascudo 

adquiriu riqueza financeira ao fundar o estabelecimento comercial “O Profeta”. (NETO, 2009, 

p.37). 

Outro ponto de destaque referente ao meio em que Cascudo vivia estava presente nas 

relações que sua família estabelecia com os Albuquerque Maranhão. Quando a família 

Cascudo veio da Vila do Campo Grande - interior do Rio Grande do Norte - para Natal, onde 

fixou residência no bairro da Ribeira, de imediato estabeleceu relações com o grupo familiar 

Albuquerque Maranhão que administrava o Estado na época. 

 

Naquela época, recém implantada a República no Brasil, este grupo familiar liderado 
pela figura de Pedro Velho dirigia os diversos segmentos da sociedade local, 
designando cargos a serem implantados e indicando pessoas para exercê-los. 
Articular-se a essa família era necessário para aqueles que desejavam estarem 
presentes nas esferas de decisão da cidade. Ante essa proximidade política, já em 
1892, Francisco Cascudo foi nomeado pelo então governador Pedro Velho para o 
Batalhão de segurança do Estado. Anos mais tarde, as relações pessoais entre a 
família Cascudo e o sistema de poder oligárquico dos Albuquerque Maranhão havia 
se estreitado ainda mais. (NETO, 2009, p.37). 

 

A configuração que se forma da família Cascudo com o sistema de poder oligárquico 

existente na capital potiguar – o da família Albuquerque Maranhão - representa 

significativamente o pensamento impresso por Sergio Buarque de Holanda (2006) ao tratar 

sobre “do homem cordial”, aspecto presente no Brasil em que, na opinião do autor, há uma 

relação equivocada entre o público e o privado. Nesse sentido, as dimensões e relações 

particulares são levadas para o ambiente do público, quando, na verdade, o que deveria existir 

seria justamente um rompimento dessas relações ao chegarem neste ambiente. 

  

[...] é possível acompanhar, ao longo de nossa história, o predomínio constante das 
vontades particulares que encontram seu ambiente próprio em círculos fechados e 
pouco acessíveis a uma ordenação impessoal. Dentre esses círculos, foi sem dúvida 
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o da família aquele que se exprimiu com mais força e desenvoltura em nossa 
sociedade. E um dos efeitos decisivos da supremacia incontestável, absorvente, do 
núcleo familiar – a esfera, por excelência dos chamados ‘contatos primários’, dos 
laços de sangue e de coração – está em que as relações que se criam na vida 
doméstica sempre ofereceram o modelo obrigatório de qualquer composição social 
entre nós. Isso ocorre mesmo onde as instituições democráticas, fundadas em 
princípios neutros e abstratos, pretendem assentar a sociedade em normas 
antiparticularistas. (HOLANDA, 2006, p.160). 

   

De acordo com Neto (2009) foi como membro da “melhor sociedade de Natal que 

Cascudo veio ao mundo e estabeleceu as suas primeiras articulações com a cidade”, tendo 

como símbolo os padrinhos de Cascudo: o então governador do estado do Rio Grande do 

Norte, Joaquim Ferreira Chaves e a primeira-dama, Alexandrina Chaves, escolhidos pelo seu 

pai, Francisco Cascudo, quando do seu nascimento. São estas relações que futuramente 

influenciarão os rumos intelectuais de Câmara Cascudo, principalmente a partir do momento 

em que seu pai vai a falência. Dessa forma, pode-se constatar como as relações entre o 

pùblico e o privado se constituíam neste ambiente, influenciando a escrita de Câmara 

Cascudo.  

Os principais elementos que moldam a trajetória intelectual de Cascudo: problemas 

de saúde - de fato, a família Cascudo procurou zelar pelo bem estar do único filho que lhes 

restava - o qual teve que passar uma temporada (entre os anos de 1910 a 1913) nos sertões do 

Rio Grande do Norte e da Paraíba para se curar do início de uma tuberculose; as primeiras 

relações com a cidade em que vivia; a situação privilegiada da família Cascudo nesse 

momento e também a perda patrimonial da família Cascudo futuramente, evidencia traços 

representativos do pensamento de Sérgio Miceli (1977) exposto em sua obra: Poder sexo e 

letras na República Velha sobre a trajetória social de determinados letrados, atuantes no 

período da República Velha no Brasil.  

 

[...] os letrados em questão são originários de famílias oligárquicas cuja situação 
material está em declínio e cujo único vínculo com as frações dirigentes é de 
parentesco ou de compadrio, o quadro das características pertinentes extraídas das 
biografias desses escritores revela duas séries de determinações, uma positiva e 
outra negativa: o ingresso nas carreiras intelectuais associa-se, de um lado, à posse 
de trunfos que resultam da posição na fratria ou linhagem (como, por exemplo, o 
fato de ser filho único, de ser o primogênito, de ser o único filho homem, etc.), e, de 
outro lado, aos efeitos que provocam handicaps sociais (tais como a morte do pai, a 
falência material da família, etc.), biológicos (em especial, nos casos de 
tuberculose), ou, então, estigmas corporais (como por exemplo, a surdez, a gagueira, 
etc.). (MICELI, 1977, p.21). 

  

De fato, as características sociais de Cascudo reforçam, mais uma vez, um quadro 

semelhante aos de outros intelectuais que durante a República Velha foram conduzidos rumo 
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ao exercício das letras. Entender este processo da vida de Cascudo tornar-se importante para 

se refletir sobre como se deu a produção intelectual de Cascudo durante os anos 1920, a partir 

das crônicas publicadas nos periódicos A Impressa e A Republica, órgãos vinculados ao grupo 

Albuquerque Maranhão e ao partido republicano.  

 

O intelectual atuante: a escrita como instrumento de intervenção 

Durante o período da República Velha o pensamento intelectual é recrutado pelos 

grupos dominantes os quais detinham o controle do principal meio de produção intelectual da 

época, ou seja, a grande imprensa. Dessa forma, os jornais revestiam-se como os principais 

instrumentos de divulgação e legitimação ideológica e política das elites dirigentes. Logo, 

pode-se aferir que o partido republicano com o discurso de progresso tinha um papel de 

bastante destaque nesse processo, uma vez que este se constituía no partido situacionista.   

  

Não havendo, na República Velha, posições intelectuais relativamente 
autonomizadas em relação ao poder político, o recrutamento, as trajetórias possíveis, 
os mecanismos de consagração, bem como as demais condições necessárias à 
produção intelectual sob suas diferentes modalidades, vão depender quase que 
inteiramente das instituições e dos grupos que exercem o trabalho de dominação. 
Em termos concretos, toda a vida intelectual era dominada pela grande imprensa que 
constituía a principal instância de produção cultural da época e que fornecia a 
maioria das gratificações e posições intelectuais. (MICELLI, 1977, p.15). 

  

Os primeiros escritos de Cascudo ganharam vida nas páginas do periódico A 

Imprensa (partidário da República), jornal pertencente ao coronel Francisco Cascudo, 

fundado durante o momento em que desfrutava o apogeu de sua fortuna. Nesse periódico 

também eram divulgadas propagandas dos produtos comercializados pelo coronel Francisco 

Cascudo, dentre estes, os automóveis, uma vez que este era agente da Ford em Natal.  

Foi neste periódico que Cascudo ampliou suas relações sociais e intelectuais com a 

elite local, a partir da análise e críticas a textos de uma tradição intelectual já consolidada no 

estado e onde ele publicou suas primeiras crônicas; no jornal A República, órgão oficial do 

partido republicano da capital potiguar, que tinha como fundador o político Pedro Velho, 

como já salientado anteriormente, integrante da família Albuquerque Maranhão. O ingresso 

de Cascudo no jornal A Republica representa um momento de crise financeira de sua família. 

Com a falência do pai e a perda do jornal a Imprensa, Cascudo é recrutado pelo grupo 

Albuquerque Maranhão, o qual manteve e ampliou suas relações e deu continuidade a escrita 

de suas crônicas.  
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É nesta relação com a elite política e intelectual do Estado na imprensa potiguar que 

Cascudo passa a ser legitimado, compreende-se, dessa forma, o seu lugar de fala, que a partir 

de então, passou a intervir nos rumos da cidade a partir da sua escrita. 

Entende-se, portanto, que Cascudo situa-se dentro de uma tradição intelectual que se 

manifesta em Natal, cujos nomes mais significativos são: Manoel Dantas, Eloy de Souza e 

Henrique Castriciano (ARRAIS, 2005, p.11). Evidenciando que na história dos intelectuais 

“O meio intelectual constitui, ao menos para seu núcleo central, ‘um pequeno mundo 

estreito’, onde os laços se atam (...)”. (SIRINELLI, 2003, p.248). Cabe destacar, nesse 

sentido, que estas relações configuram uma rede de relações constituídas nos espaços sociais 

destinados aos intelectuais, que se comunicam pela escrita, através de cartas, em colunas de 

jornais ou até mesmo em livros: 

 

No meio intelectual, o processos de transmissão cultural são essenciais; um 
intelectual se define sempre por referência a uma herança, como legatário ou como 
filho pródigo: quer haja um fenômeno de intermediação ou, ao contrário, ocorra uma 
ruptura e uma intenção de fazer tábua rasa, o patrimônio dos mais velhos é portanto 
elemento de referência explícita ou implícita”. (SIRINELLI, 2003, p.255).  

  
O pensamento dessa tradição intelectual revela os sentimentos que moviam parte dos 

moradores da cidade do Natal (elite). De acordo com o historiador Raimundo Arrais em: O 

corpo e a alma da cidade: Natal entre 1900 e 1930, esses sentimentos eram impressos nas 

formas da cidade: ruas praças, edificações. Além dos equipamentos urbanos que iam 

modificando lentamente a paisagem urbana, como por exemplo, trilhos, canos, fios, postes, 

calçamento de ruas, construções de novos espaços de sociabilidades etc. (ARRAIS, 2008, 

p.9). O pensamento irradiado pelo progresso republicano tomava forma e ganhava vida na 

estrutura física da cidade. O desejo de transformar e expandir uma cidade de apenas dois 

bairros começava a tornar-se realidade. Nesse sentido, a tradição intelectual potiguar buscou 

discutir as principais questões trazidas por estas mudanças, influenciados, principalmente, 

pela Belle Époque vivida na França e Inglaterra, na segunda metade do século XIX e início do 

século XX. Como nos aponta Raimundo Arrais (2008): 

 

Para esses indivíduos, Natal era uma cidade pequena e provinciana. Eles desejavam 
ardentemente mudá-la, colocando-a no fluxo daquela modernidade irradiada de 
Paris, de Londres, dos Estados Unidos: o desejo deles era mudar a forma da cidade, 
alterando suas ruas, construindo novos espaços; mudar as pessoas, nos seus modos 
de ser, nas suas formas de se comportar e se divertir nas ruas, nas praças, nos jardins 
públicos, no teatro (ARRAIS, 2008, p.12). 
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De acordo com o historiador Raimundo Arrais em Crônicas de Origem: a cidade do 

Natal nas crônicas cascudianas dos anos 20, esse desejo de modificar a cidade vai centrar as 

atenções desses intelectuais na questão da natureza, principal problema apontado por eles 

como responsável pelo isolamento da capital e também por não atender aspectos de higiene 

aos padrões republicanos de civilização. Nesse sentido, para o progresso da cidade, os 

intelectuais apontavam que a natureza deveria ser controlada pela técnica. (ARRAIS, 2005, 

p.29-27). 

Para Tavares de Lyra (historiador e ex-governador), integrante político do grupo dos 

Albuquerque Maranhão e genro de Pedro Velho, o progresso chegara ao Estado com a 

República. Durante a década de 1910, o seu discurso estava voltado para a necessidade 

imperiosa de se aplicar sobre a natureza os conhecimentos técnicos, que fascinavam o mundo 

moderno. (ARRAIS, 2005, p.29-30). 

Já para Henrique Castriciano pedia a construção de jardins e a prática da ginástica. A 

natureza passa a ser objeto de investigação científica, compondo aquilo que será designado de 

meio (vegetação, clima, regime de chuvas e topografia), a partir de postulados do 

evolucionismo do século XIX. Durante a década de 1920, Castriciano identifica uma natureza 

formosa, porém, profana pelos males introduzidos pela sociedade urbana. (ARRAIS, 2005, 

p.33-35). 

O temor à cidade contrasta com a simpatia em relação ao mundo rural, atitudes 

partilhadas pela ciência e pela nostalgia. Essa nostalgia estará presente no discurso de Eloy de 

Souza, irmão de Henrique Castriciano, destacando o seu caráter bastante tradicionalista. 

Assim como Castriciano, para Eloy de Souza muitos dos problemas existentes na década de 

1920 em Natal estavam associados ao legado deixado pelo regime monárquico aos governos 

republicanos. A partir de teorias sociológicas de estratificação, evidencia-se no discurso de 

Eloy de Souza a falta de educação dos moços e a carência de polidez, que atestam o grau de 

civilização de uma sociedade, promovidas por indecisão e receio a novos hábitos. Para Eloy 

de Souza, a população natalense estava deixando para trás hábitos pitorescos, o moderno 

exigia novas formas de sociabilidades, da qual os habitantes de Natal ainda eram analfabetos e 

ainda não haviam estudado as primeiras letras da cartilha da civilidade (ARRAIS, 2005. p.36-

38). 

Dessa forma, essa elite pensante traduz o desejo de impor novos hábitos e costumes, 

os quais atendessem a mudanças das transformações estruturais que estavam acontecendo na 

capital potiguar a uma população que não foi educada para tal. Hábitos e costumes que não 

faziam parte do cotidiano e nem da cultura do natalense eram reclamados por uma elite 
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privilegiada por ter tido acesso ao mundo das letras nacionais e estrangeiras. Era no exterior 

que essa elite se espelhava. As viagens a Europa e aos Estados Unidos repercutia nos escritos 

dos intelectuais a ideia de que o moderno e o progresso existiam, mas que ainda não havia 

chegado a Natal. 

 O desejo de mudar o aspecto físico da cidade e dos costumes da população a partir 

de uma lógica moldada, tendo por base padrões existentes no exterior evidencia o pensamento 

de Raymundo Faoro (1992) ao discutir a questão da modernização tão presente no Brasil, 

destacando este conceito como parte ou fragmento de uma modernidade (processo longo e 

continuo que atinge a todos). 

     

Diga-se, portanto, que a modernidade compromete, no seu processo, toda a 
sociedade, ampliando o raio de expansão de todas as classes, revitalizando e 
removendo seus papéis sociais, enquanto que a modernização, pelo seu toque 
voluntário, se não voluntarista, chega à sociedade por meio de um grupo condutor, 
que, privilegiando-se, privilegia os setores dominantes. Na modernização não se 
segue o trilho da ‘lei natural’, mas se procura moldar, sobre o país, pela ideologia ou 
pela coação, uma certa política de mudança. Traduz um esquema político para uma 
ação, fundamentalmente política, mas economicamente orientada, para usar a língua 
de Weber. A ação social que dela decorre, não parte da economia, como expressão 
da sociedade civil. Na modernidade, a elite, o estamento, as classes – dizemos, para 
simplificar, as classes dirigentes – coordenam e organizam um movimento”. 
(FAORO, 1992, p.8-9).  

 

Herdeiro de uma tradição intelectual natalense, Cascudo compartilhou com essa elite 

o desejo de mudar os rumos da capital potiguar, ou seja, “a posição que afirma o papel que o 

intelectual deveria desempenhar diante das grandes questões que afetava a cidade nos anos 

20”. O pensamento de Cascudo impresso nas crônicas publicadas nos periódicos A Imprensa e 

A República durante a década de 1920 exprime esse desejo pelo novo e, acima de tudo, as 

preocupações sobre as consequências trazidas por este novo (o moderno) à cidade do Natal, 

pois, de acordo com Raimundo Arrais (2005) “Na percepção do jovem Cascudo, e de outros 

intelectuais que dividem com ele o cenário intelectual da cidade, os anos 20 parecem 

descortinar uma nova época para Natal” (ARRAIS, 2005, p.69). 

O intelectual Câmara Cascudo era aquele que tinha no exercício da escrita a missão 

de apontar os problemas da capital, cobrar do estado melhorias, sugerir como essas melhorias 

poderiam ser concretizadas, além de saudar os projetos de melhorias pensados pelo governo, 

os quais atendessem aos padrões de civilidade pelos quais a cidade deveria ser submetida, 

fazendo da escrita um “instrumento de intervenção”. Reforçando mais uma vez o que 

Raymundo Faoro anuncia (1992) que “As modernizações, como modelo de desenvolvimento, 

assumem um perfil definido”. (FAORO, 1992, p.9.). 
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Cascudo reclama em A taça florida que a vida da cidade teria rompido com a 

quietude. Assim, a alteração da quietude seria um dos elementos perturbadores da vida da 

cidade. Nesse sentido, as flores constituíam-se numa metáfora que designa a cidade antiga, 

coberta por uma atmosfera de lirismo: “A vida apressou o rythmo e as flores desapareceram”. 

Palavras entusiasmada foram conferidas à ação do prefeito Omar O’Grady, que naquele ano 

encomendara um plano urbanístico para a capital, pois sua orientação urbanística anti-

industrial, simpática ao pitoresco, buscava equilibrar a técnica e arte e igualmente a prática da 

jardinagem do século XIX, imbuída de sentido civilizador, uma vez que os jardins 

colaboravam para introduzir no morador da cidade valores de ordem, salubridade e beleza. 

(ARRAIS, 2005.13-19). 

Cascudo singulariza seu pensamento dentre os demais intelectuais pelo saudosismo 

de uma Natal antiga, uma Natal que deixara de existir nos anos vinte. São nos traços 

modernos da capital potiguar que a Natal antiga começa a parecer. Cascudo identifica a Natal 

antiga mais próxima da natureza, enquanto que a nova cidade, a nova Natal, era um artifício, 

o resultado da operosidade humana. Como apontado anteriormente, a Natal antiga estava 

isolada pela natureza.   

Assim, nas palavras de Raimundo Arrais (2005), as crônicas publicadas por Cascudo 

durante os anos 1920 – vale salientar que a primeira crônica do intelectual foi publicada no 

jornal A Imprensa sob o título de “Bric – à -  brac” no ano de 1918 – são responsáveis pela 

construção “do intelectual que ‘tudo sabe’ sobre sua cidade, e que vai habilitar-se, 

progressivamente, à tarefa de escrever a memória de Natal nas suas Actas diurnas”. 

(ARRAIS, 2005, p. 11-12). Esse é o caráter particular de intelectual assumido por Cascudo a 

partir dos anos de 1920, o de escrever sobre a memória da cidade. Nesse contexto, ele tornar-

se o “animador da cultura”, a busca pelo resgate desta. 

 

Considerações finais 

A partir da análise realizada conclui-se que o intelectual Luís da Câmara Cascudo 

construiu sua produção intelectual a partir das relações que ele e sua família exerceram com a 

elite administrativa da cidade, a família Albuquerque Maranhão. Nesse sentido, cabe destacar 

que Câmara Cascudo nasce numa situação privilegiada, enquanto membro da melhor da 

melhor sociedade de Natal.  

Herdeiro de uma tradição intelectual existente no Estado do Rio Grande do Norte, 

Câmara Cascudo buscou intervir a partir da escrita nos rumos da cidade apontando os 

problemas e sugerindo soluções para as mudanças que aconteciam na cidade, evidenciando o 
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discurso do moderno e do progresso, palavras bastante presente nos discursos dessa elite 

intelectual.  

Nesse sentido, Cascudo buscou através dos seus escritos, o desejo de modificar os 

hábitos e costumes do natalense, assim como também, resgatar a memória da cidade. 

Conciliar o novo (transformações urbanas) ao antigo (tradição) era o desejo de Cascudo, que 

saudosista de uma Natal que outrora respirava uma atmosfera de lirismo, via nessas mudanças 

a perda da memória natalense. Cascudo estava inserido num projeto republicano, do 

progresso. Contudo, esse progresso pensado por Cascudo deveria conciliar o novo e o antigo.  
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