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A minha saudosa tia Zélia Santiago, que foi a primeira pessoa a me apresentar à poesia
de Jorge Fernandes, e foi também uma desbravadora no ensino de Literatura Norte-RioGrandense na UFRN.

RESUMO
"Despertando para a literatura através dos poemas de Jorge Fernandes" tem como objetivo
contribuir com sugestões para o ensino de literatura na educação básica, mais precisamente no
Ensino Fundamental, enfocando a relevância do letramento literário como motivador da
humanização do aluno e ferramenta capaz de propiciar ao discente a oportunidade de ver a
realidade sobre vários ângulos, encontrando novos significados para o mundo. O trabalho
sugere o uso da carta literária partindo do ponto de vista de que tal gênero é uma fonte rica de
informações necessárias para que os alunos do Ensino Fundamental desmistifiquem a figura do
literato como a de alguém distante e alheio ao mundo real, além do fato de que as missivas
possibilitam uma visão sobre o que os seus autores, como intelectuais, pensavam a respeito dos
movimentos literários da sua época. Sugere como metodologia para o ensino trabalhar com
Unidade Temática, baseada no método de Sequência Didática, pois tal ferramenta pedagógica
é, sabidamente, um método que propicia ao professor selecionar várias atividades diferentes,
mas inerentes ao tema central. Para se chegar ao Produto Final, foram necessárias as seguintes
etapas, inter-relacionadas metodologicamente: a) análise do material literário (poemas e cartas
selecionados) com base em leitura da bibliografia crítica; b) planejamento das atividades de
ensino; c) intervenção em sala de aula; d) avaliação da intervenção e análise da produção textual
dos alunos; e) elaboração das sugestões para o ensino de literatura, com vistas à elaboração do
Produto Final; f) escrita da dissertação, incluindo nela o Produto Final com as sugestões
didáticas para a leitura do material selecionado. O apoio teórico para a proposta apresentada
são os estudos de Cosson (2006; 2009; 2010), Candido (1995),) e Araújo; Sá (2012).
Palavras-chave: Ensino de literatura. Letramento. Carta literária. Unidade temática.

ABSTRACT
“Awakening to Literature Through Jorge Fernandes of Poems" aims to contribute with
suggestions for literature teaching in basic education, specifically in primary education,
focusing on the relevance of literary literacy as a motivator of the student’s humanization and
tool capable of providing them the opportunity to see the reality on various angles, finding
new meanings to the world. The academic work suggests the use of literary letter from the
point of view that this genre is a rich source of information necessary for the elementary
school students to unveil the figure of writer as someone distant and alien to the real world,
besides the fact that the letters allow a view of what its authors, as intellectuals, thought about
the literary movements of their time. The methodology suggested for teaching is working
with Thematic Unit based on Teaching Sequence method, as this educational tool is a known
method that provides the teacher to select multiple different activities, which relates to the
central theme. To reach the Final Product the following steps were necessary,
methodologically interrelated: a) analysis of literary material (poems and selected letters)
based on the critical reading literature; b) planning of teaching activities; c) intervention in
the classroom; d) evaluation of the intervention and analysis of textual production of the
students; e) preparation of suggestions for the teaching of literature, with a view to preparing
the Final Product; f) writing the dissertation, including in it the Final Product with teaching
suggestions for reading the selected material. The theoretical support for the proposal
presented here are the studies of Cosson (2006; 2009; 2010), Candido (1995), Soares (2000)
and Araújo; Sá (2012).
Keywords: Teaching literature. Literacy. Literary letter. Thematic unit.
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1 INTRODUÇÃO
O letramento propicia ao letrado a capacidade de encontrar novos significados para o
mundo através da leitura como prática social e a leitura de textos literários é também uma
prática social, por isso não se pode dissociar a literatura como aliada no processo de letramento
dentro da escola, instituição que, segundo Kleiman (2004), “é a principal agência de
letramento”.
A leitura do texto literário constitui-se, segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais,
como uma nova forma de apreender e processar o conhecimento. O documento referente aos
Parâmetros afirma que o texto literário não é “mera fantasia” que nada tem a ver com a
realidade, nem é puro exercício lúdico sobre as formas e sentidos da linguagem e da língua,
mas se constitui como uma das formas de atribuir, de ver o mundo e dar sentido a ele. A leitura
do texto literário, portanto, favorece a reinterpretação daquilo que se apresenta como real, dando
ao leitor novas possibilidades de enxergar essa tal “realidade”. Nesta linha de pensamento,
concordamos com a seguinte consideração:
Faz-se necessário resgatar o fio discursivo desse processo e restabelecer o
contato efetivo do leitor com o texto literário, de modo que ele possa se
conectar novamente à experiência daqueles que o precederam, pois ‘a leitura
constrói um espaço entre o imaginário e o real, desmonta a clássica oposição
binária entre ilusão e realidade, não existe nada simultaneamente mais real e
mais ilusório do que o ato de ler’ (PIGLIA apud CAMARGO; VIEIRA;
FONSECA, 2014, p. 12).

Apesar de se constituir como forma de aprender e processar o conhecimento, a leitura
do texto literário vem perdendo essa especificidade. Com a revolução técnica e científica e a
disseminação dos meios de comunicação de massa, a formação humanística foi sobrepujada ao
longo da história e, consequentemente, a literatura foi perdendo espaço no ambiente escolar e
passou a ocupar outro lugar dentro do processo de ensino-aprendizagem, deixando de ser,
praticamente, utilizada como uma fonte de saberes. Em tal situação, a literatura passou a ser
enquadrada numa proposta de ensino de língua materna que de um lado privilegiava em demasia
os aspectos linguísticos e, do outro, debruçava-se sobre o estudo do cânone e de aspectos
estruturais da obra em detrimento do estudo dos textos literários com as relações contextuais e
intertextuais. A citação seguinte confirma a problemática: “De fato, ensina-se um saber sobre
literatura, e não se propicia uma vivência com o texto de modo mais livre, em que o leitor possa
fazer inferências, questionar o que está sendo lido e questionar-se, ter, enfim, uma atitude de
sujeito” (ALVES, 2014, p. 20).
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Sabe-se, contudo, que desde os tempos antigos, a literatura foi utilizada para a
formação dos jovens em diferentes sociedades e constituiu ferramenta essencial no processo de
aprendizagem de idiomas, na formação moral, política e cultural da juventude. Segundo Cosson
(2014), durante muito tempo, “o espaço da literatura na sala de aula era o mesmo da leitura e
da escrita e da formação cultural do aluno”.
Diante de tal quadro, era previsível que surgisse um movimento de retomada do
devido lugar da literatura em sala de aula. Ainda segundo Cosson (2014), para a eclosão de tal
movimento houve, em primeiro lugar, a contribuição tenaz de vários pesquisadores e
educadores que insistentemente enfatizaram e enfatizam a preponderância da leitura literária
na formação do leitor, bem como o dever da escola de trabalhar adequadamente com o texto
literário. Assim, a retomada do espaço da literatura na escola surgia inevitavelmente
acompanhada de questões metodológicas, conforme os estudos demonstram:
Outra questão colocada em discussão é a metodologia utilizada, quase sempre
voltada para a exposição oral, impossibilitando um diálogo entre texto e leitor.
Por outro lado, pesquisas realizadas têm revelado que, quando o ensino
prioriza a vivência com textos lançando mão de uma metodologia mais
dialógica, a possibilidade de formar leitores se efetiva (ALVES, 2014, p. 15).

Como uma forma de incentivar o estudo da literatura em sala de aula, sobretudo no
Ensino Fundamental, fase em que a literatura é legada, geralmente, à posição de mera
ferramenta motivadora do estudo dos aspectos linguísticos da língua (fato que pode ser
comprovado com a consulta à maioria dos livros didáticos do 6º ao 9º anos), surge o presente
trabalho, o qual, reconhece a necessidade de o educador ter clareza sobre aquilo que ele pretende
ensinar e os resultados que pretende obter no processo de ensino aprendizagem. Ao mesmo
tempo, o professor-pesquisador deverá registrar e sistematizar as suas experiências ao longo do
processo de ensino, para que os êxitos e as falhas possam ser revistos e sirvam de base para que
outros educadores aprimorem as experiências relatadas.
Em concordância com essas considerações, o presente trabalho propõe exercitar com os
alunos do 9º ano do Ensino Fundamental a leitura de textos do Livro de Poemas de Jorge
Fernandes, publicado em 1927, usando como elemento motivador uma carta enviada pelo poeta
a Luís da Câmara Cascudo. A proposta inicial consiste, portanto, na busca de uma metodologia
adequada ao exercício proposto: “Para ‘reconhecer a voz dos jovens’ se faz necessário buscar
metodologias que favoreçam um diálogo efetivo do leitor com o texto, e que reveja o lugar do
professor no processo de ensino da leitura literária” (ALVES, 2014, p. 22).
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Nos parágrafos seguintes, apresentamos um resumo da intervenção realizada, a qual
será melhor especificada nos capítulos do trabalho, com as devidas informações indispensáveis
à sua compreensão. Neste ponto, adotamos o tempo verbal do pretérito, com o objetivo de
melhor narrar as etapas da nossa ação.
No início do processo, foi apresentada a carta aos alunos. Após a primeira leitura, eles
falaram livremente sobre tal carta sem, contudo, serem incentivados a discuti-la do ponto de
vista técnico. Os poemas citados e mostrados na carta também entraram na discussão através
de uma análise livre, feita oralmente e depois registrada através da escrita em grupos, numa
outra aula. Na fase inicial, estávamos atentos a ponderações sobre os limites dos sentidos
atribuídos aos textos pelos seus receptores:
Muitos professores temem os excessos subjetivos, os delírios interpretativos;
eles duvidam da capacidade dos alunos de produzirem interpretações
interessantes ou aceitáveis; eles estão persuadidos que devem antes de tudo
defender os ‘direitos do texto’, assegurar sua descrição usando a
metalinguagem prescrita pela instituição.
No entanto, o estabelecimento, ainda tateante, da leitura subjetiva em sala de
aula produz seus frutos. Os alunos são convidados a objetivar sua leitura a
partir do seu ‘texto de leitor’ (ROUXEL, 2014, p. 27).

Como fundamentação do estudo, o professor pediu para que os alunos pesquisassem
sobre a biografia dos principais personagens envolvidos no assunto da carta – Jorge Fernandes,
Câmara Cascudo e Mário de Andrade –, pois esses representantes da literatura local e nacional
são pouco conhecidos no contexto social e etário dos alunos do Ensino Fundamental,
especialmente na escola em que ocorreu a intervenção. Esses alunos, de modo geral, não têm
noção da envergadura dessas personagens como símbolos da intelectualidade no estado e no
país. Ainda como fundamentação do estudo, foram traçados o contexto histórico, político e,
principalmente, literário da Natal no período posterior à proclamação da República, chegando
até a época em que a produção poética de Jorge Fernandes desponta e ganha o cenário nacional
(meados dos anos de 1920). Essa fundamentação fez-se necessária para que o aluno do 9º ano
do Ensino Fundamental conseguisse perceber o espanto que a ruptura de paradigmas estéticos
e artísticos (obra de Jorge Fernandes) causou nos poetas tradicionais da cidade, chamados pelos
modernistas de passadistas.
Em seguida, os alunos leram textos de Mário de Andrade e de Câmara Cascudo,
relacionando as obras com a atuação dos autores dentro do universo da literatura produzida na
época. Foram apresentados também, para leitura, algumas produções da poesia tradicional da
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cidade de Natal, fortemente influenciadas pela estética romântico-parnasiana, possibilitando
uma comparação com alguns dos poemas do livro de Jorge Fernandes
Após a introdução do estudo, os alunos fizeram uma atividade de releitura dos poemas
contidos na carta enviada por Jorge Fernandes a Câmara Cascudo. Foram lidos também trechos
de outras cartas, nas quais se faz referência a algum outro poema do Livro de Poemas de Jorge
Fernandes, servindo também de elemento motivador, pois nessas cartas a estética e o conteúdo
dos poemas são abertamente discutidos em uma linguagem simples e direta, linguagem próxima
do registro informal. No final de cada leitura de um conjunto de cartas e poemas, foram
propostas atividades de escrita para que os alunos registrassem aquilo que aprenderam e as
experiências que viveram. O resultado foi a construção do “texto do leitor”:
No entanto, o estabelecimento, ainda tateante, da leitura subjetiva em sala de
aula produz seus frutos. Os alunos são convidados a objetivar sua leitura a
partir do seu ‘texto de leitor’. Este último se apresenta frequentemente sob a
forma desarticulada de uma seleção de fragmentos que interpelaram o leitor:
por isso é interessante analisar determinadas unidades textuais – muitas vezes
cuidadosamente escolhidas – para compreender como e com qual objetivo a
obra produz seus efeitos (ROUXEL, 2014, p. 27).

O professor situou a leitura e o estudo do texto literário, inicialmente, no intertexto,
relacionando a obra ao autor. Contudo, essa forma de abordar a leitura e o estudo do texto
literário não se esgotou em si mesma, pois outras formas de ler e estudar literatura, com outros
enfoques (no texto, no contexto) vieram à tona no momento em que ocorreu a interação entre o
professor e os alunos.
As atividades foram executadas dentro do que consideramos Unidade Temática
(método de ensino o qual elege um único tema para ser trabalhado e divide esse tema em partes,
permitindo com que os alunos aprendam a respeito de um conjunto de conteúdos temáticos que,
no final, constituirão uma unidade) que constou de 16 aulas com temas diferentes, mas ligados
ao tema central (A poesia Modernista). Essas aulas contaram com um material didático
diversificado, enfocando aspectos de recomendação oficial (BRASIL, 1999): abordagem
temática interdisciplinar; vínculo com o cotidiano do aluno e com o entorno sócio-histórico;
atendimento à diversidade cultural do contexto escolar; atualidade das informações; estímulo à
curiosidade, criatividade e resolução de problemas. O processo, como um todo, atendeu ao
sentido de uma “comunidade interpretativa”, segundo os termos citados:
Finalmente, na sala de aula constituída em comunidade interpretativa se instauram
trocas sobre as leituras singulares. Sua confrontação abre o debate sobre os pontos
comuns, as semelhanças e, por vezes, as dissonâncias. O plural, a mobilidade das
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significações, a vida do texto literário são, assim, colocados em evidência. A
concordância das mentes se faz sobre um sentido aberto sem forçar os leitores a
renunciarem a eles mesmos (ROUXEL, 2014, p. 27).

O objetivo principal das aulas era o de apresentar aos alunos o Livro de Poemas Jorge
Fernandes, poemas produzidos na mesma fase em que as cartas (material motivador para a
leitura) foram publicadas.
Depois que se concluiu o processo de intervenção em sala de aula, com a devida
avaliação, ocorreu a elaboração de um material didático dirigido a professores do Ensino
Fundamental. O material didático, em forma de um pequeno livro, consta de uma discussão
introdutória sobre o ensino de literatura, seguida de sugestões de atividades de leitura de poemas
a partir do elemento motivador “cartas”. Nele, são apresentados também textos literários e
indicações de textos teóricos, com o intuito de embasar o conhecimento sobre o conteúdo
(referências que alicerçam o estudo), além das propostas de atividades escritas para serem
executadas pelos alunos. O material produzido traz, também, comentários sobre as experiências
vivenciadas em sala de aula durante a execução da Unidade Temática, com sugestões para que
os leitores (professores) avaliem a possibilidade de aplicação dessas atividades em suas
respectivas aulas do Ensino Fundamental.
Assim este trabalho contém inicialmente uma discussão, à luz da teoria literária, acerca
das cartas e poemas os quais foram apresentados aos alunos através da Unidade Temática; nessa
discussão, o contexto histórico e político da cidade em que o poeta Jorge Fernandes viveu e
produziu sua obra: a Natal dos anos 20, é traçado para que se tenha a dimensão da influência
desses aspectos (históricos e políticos) na produção do poeta; em seguida, trechos das primeiras
cartas trocadas entre Câmara Cascudo e Mário de Andrade, em que o assunto Jorge Fernandes
é tratado, são apresentados e analisados junto com um poema citado nos referidos trechos. Mais
adiante, a carta, de 1928, em que Jorge Fernandes se comunica com Câmara Cascudo com o
intuito de apresentar alguns dos seus poemas, incitando uma pequena discussão sobre os rumos
do movimento modernista, é também analisada junto com um dos poemas transcritos na própria
carta pelo poeta. Ainda no primeiro capítulo, outros poemas emblemáticos da obra de Jorge
Fernandes são apresentados e discutidos. No segundo capítulo, a intervenção em sala de aula é
relatada, discutida e analisada em seus aspectos positivos e negativos. Primeiramente é
apresentada uma justificativa sobre os motivos de se ter escolhido um autor norte-rio-grandense
para ensejar as aulas de literatura no Ensino Fundamental, também são expostas as razões que
motivaram a escolha do gênero poema, e não outro gênero da literatura, para ser trabalhado em
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sala de aula. Mais adiante, a escola em que a intervenção se concretizou é retratada com
detalhes, para, em seguida, serem expostas as estratégias para que a intervenção aconteça de
maneira satisfatória. Também, no segundo capítulo, todas as fases da intervenção e as
produções dos alunos no decorrer do processo foram esmiuçadas e investigadas, levando,
finalmente, ao terceiro capítulo com a apresentação do produto final, o material didático
produzido, com sugestões de um roteiro para a aplicação da Unidade Temática nas aulas de
Língua Portuguesa do 9º ano do Ensino Fundamental.
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2 LEITURA DAS CARTAS E POEMAS
2.1 Contexto Histórico e Político
O espírito republicano que aflorou em Natal ainda no final do século XIX trazia o desejo
pelo novo, a República simbolizava mudanças, os destinos do estado e da cidade estavam sendo
agora dirigidos pelos norte-rio-grandenses, ao contrário da época imperial em que o domínio de
Pernambuco era não só cultural, mas político e econômico. Esse espírito foi inspirado por
personagens como Pedro Velho de Albuquerque Maranhão (fundador do Partido Republicano no
Estado) e outros membros da sua família (Alberto Maranhão, Augusto Severo, Eloy de Sousa
etc.), os quais buscaram ascender politicamente no novo regime, atuando como propulsores do
desenvolvimento social e econômico do Rio Grande do Norte e também como agitadores
culturais. Esse ambiente cultural teve as suas sementes plantadas ainda no início do referido
século por André de Albuquerque Maranhão, figura histórica que importou de Pernambuco para
o Rio Grande do Norte a Revolução de 1817, instituindo, em Natal, um governo republicano, o
qual não durou nem um mês (cf. ONOFRE JR, 2012).
Após a proclamação da República, inicialmente os Albuquerque Maranhão e em
seguida o grupo do Seridó (liderados por Juvenal Lamartine de Faria e José Augusto Bezerra
de Medeiros) deram uma nova dinâmica à pequena Natal, retirando a cidade e sua quase
inexistente vida literária de um marasmo típico de uma capital pouco desenvolvida. Esses
políticos pertenciam à elite da cidade e do estado, cultivavam uma formação intelectual bastante
sólida, até mesmo erudita, e usaram essa característica como ferramenta essencial para a
construção de seus projetos políticos. Inegavelmente, suas presenças são fundamentais para a
agitação intelectual do período, atuando decisivamente como descobridores e estimuladores de
novos autores:
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; ANDRADE;
MARINHO, 2008, p. 12).

Além de Pedro Velho, Alberto Maranhão e Eloy de Sousa, destaca-se a figura de
Henrique Castriciano, que antecedeu Câmara Cascudo como grande incentivador das artes e,
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até mesmo, como um agitador cultural da pacata cidade. Quando Henrique era secretário do
então governador Alberto Maranhão, foi criada a lei nº 145, de 6 de agosto de 1900, a qual
instituía que o governo premiaria o autor de qualquer livro de ciência e literatura produzido por
norte-rio-grandenses ou por não norte-rio-grandenses domiciliados no estado. Essa lei, até então
inédita no Brasil, incentivou bastante a cultura potiguar. A atuação e o interesse oficial em prol
da intelectualidade natalense tinham razões políticas, mas, sem dúvida, fomentaram o aumento
da produção literária e o incremento de seu principal meio de divulgação, os jornais. Uma
instituição muito importante que impulsionou as produções literárias nessa época de
efervescência intelectual, início no Século XX, foi o Instituto Histórico e Geográfico do Rio
Grande do Norte, fundado em 1902 e que antecedeu a inauguração da Academia Norte-RioGrandense de Letras em 1936.
Esse momento da história da Literatura Norte-Rio-Grandense apresentou personagens
relevantes que, incentivados pelo poder oficial e seu interesse pelos chamados artistas da
palavra, ilustraram o cenário literário da cidade. Numa província muito atrasada, como era a
Natal da época, era necessário cair nas graças do poder oficial para poder notabilizar-se como
artista ou poeta. Nesse contexto, surgiram vários autores, desde Lourival Açucena e Segundo
Wanderley, chegando a Ferreira Itajubá e Auta de Souza.
O novo grupo político procurava resgatar do passado colonial e monárquico figuras
como o já citado André de Albuquerque, Padre Miguelinho, entre outros, com o intuito de
provocar nas classes populares, distantes e alheias ao que acontecia na política, um espírito
patriótico. Monumentos cívicos foram construídos (com o início do novo século, no primeiro
governo de Alberto Maranhão, Natal ganha um teatro, o qual foi inaugurado em 1902 e se
chamava Carlos Gomes, hoje Alberto Maranhão); uma bandeira e um hino foram criados, um
jornal (A República) tornou-se porta voz oficial do sistema.
A cidade buscava inserir-se na modernidade do sistema capitalista, buscando
inspiração, sobretudo, nos modelos europeus:
A cidade colonial tornou-se símbolo de atraso, insalubridade e falta de ordem,
algo que contrariava os ideais de progresso em vigor. Uma nova cidade
precisava ser construída a partir de uma racionalidade técnica que oferecesse
salubridade, beleza e exibisse as inovações tecnológicas da época. As
intervenções realizadas vieram, portanto, parte do ideal urbano das elites
desejosas de uma cidade nova, com aparência moderna anunciada pelas linhas
retas, fios e trilhos e adornada com edifícios em estilo eclético e neoclássico e
pela arquitetura de ferro e seus ornamentos art nouveau (ARRAIS;
ANDRADE; MARINHO, 2008, p. 82).
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O principal sustentáculo econômico que financiou o grupo político Albuquerque
Maranhão foi o cultivo da cana-de-açúcar, porém, no início dos anos de 1920, a economia do
Rio Grande do Norte sofreu uma mudança em seu eixo, devido ao desenvolvimento da cultura
do algodão e o início de sua produção visando ao mercado externo (exportação), o que
favoreceu sobretudo a região do Seridó. Esse fato enseja o surgimento de um novo grupo
político, herdeiro dos coronéis seridoenses, formado por antigos membros dissidentes do
anterior modelo oligárquico. É nessa época que Natal, sobretudo, vive o auge de sua
efervescência intelectual, a chamada Belle Époque1, época de grandes transformações sociais,
econômicas, políticas e comportamentais na cidade e que deixou marcas profundas no caráter
do povo natalense (Natal faz parte da vanguarda do surgimento da aviação comercial, por
exemplo), podendo-se afirmar que a personalidade, a identidade da cidade começou a ser
construída nesse período. Araújo (1995, p. 26) confirma esse fato:
Pode-se afirmar que novos elementos culturais relacionados à modernidade
chegaram a Natal reforçados por dois fatores que muito contribuíram para as
mudanças ocorridas na década de 20: a intensificação do comércio do algodão
com o mercado inglês e a inauguração da aviação comercial que, facilitada
pela posição geográfica da cidade, foi a grande novidade na pacata Natal dos
anos 20.

Também é nesse contexto social que, Câmara Cascudo, o principal intelectual do Rio
Grande do Norte no século XX começa a atuar como líder da intelectualidade potiguar, pois,
como jovem culto, estudante de Direito no Recife, Cascudo teve a oportunidade de interagir
com intelectuais pernambucanos, como Joaquim Inojosa, que repercutiam entusiasticamente as
propostas estéticas e artísticas da Semana de Arte Moderna de São Paulo. Através de Inojosa,
Cascudo passa a se corresponder com Mário de Andrade, precursor do modernismo no Brasil
e, pressentindo que as mudanças políticas e tecnológicas que movimentavam o mundo deveriam
ser expressadas artisticamente, não mais sob a batuta do simbolismo e do parnasianismo
romântico do Século XIX, passa a ser o condutor desse movimento em terras potiguares.
Nesse contexto histórico, em uma época tão fértil em ebulições capazes de desestagnar
o marasmo da vida social, política e artística de Natal, está o poeta Jorge Fernandes de Oliveira
(1887–1853), um egresso da estética passadista, que edifica a sua singular obra poética
moderna, influenciado, inspirado e incentivado por Câmara Cascudo e que, por seu intermédio,

1

Cf. a respeito o estudo Belle Époque na Esquina: o que se passou na República das letras potiguar (SANTOS,
2009).
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passa a figurar como protagonista do movimento modernista, sendo lido e admirado por um de
seus cânones, Mário de Andrade.
2.2 As Primeiras Cartas
Jorge Fernandes já tinha ingressado na literatura bem antes do modernismo ter
ganhado força e dos movimentos vanguardistas da Europa terem mexido com a vida literária
no contexto mundial. Porém, com a chegada dos anos 20, o poeta encontrou-se e afirmou-se
como um artista imbuído de espírito inovador, por conta da influência de Câmara Cascudo, que
funcionou na época como uma espécie de caixa de ressonância do modernismo em Natal,
divulgando poemas e manifestos que chegavam até ele através da rica correspondência com os
precursores do movimento. Tudo isso animou Jorge Fernandes a procurar inovar a forma e a
estética de seus poemas; com essa nova forma poemática, Jorge encontrou um veio muito rico
que fez o seu talento aflorar de maneira inconteste.
Câmara Cascudo, ao ter contato com a produção de Jorge Fernandes, tratou de divulgála na cidade através do Jornal A Imprensa e de outras publicações que surgiram na época com
o objetivo de divulgar a nova estética. Ele também propagou a nascente obra poética de Jorge
Fernandes por meio de cartas enviadas para intelectuais com quem mantinha contato naquela
década tão fértil em que a literatura brasileira começava a entrar em sua fase adulta. Foi Câmara
Cascudo o responsável por apresentar Jorge Fernandes a Mário de Andrade, em 1925, através
de uma carta. Visivelmente, o intelectual paulista ficou impactado com os escritos de Jorge
Fernandes, pois fez alguns comentários, na carta resposta, conforme os seguintes trechos de
missivas2:
[...] Quem é esse Jorge Fernandes, hein? A apresentação de você está
engraçadíssima. E o tal Jorge Fernandes me deixou com água no bico. É bom
mesmo, sensibilidade e inteligência, me pareceu! [...] (06 set. 1925).
[...] Me mande dizer alguma coisa certa sobre aquele poeta /dos poetas que
morreram talvez na guerra do Paraguai. É invenção de você ou existe
realmente? [...] Si existe me mande mais alguma coisa dele. Si não existe e é
invenção de você fique sabendo que é uma invenção grande, você deve firmar
a psicologia dele e fazer dentro dessa psicologia ao menos um plaquette.
Garanto que saía interessantíssimo [...] (03 fev. 1926).
[...] Nem mandou me contar se o tal poeta ‘remanescente dos poetas que
morreram talvez na guerra contra o Paraguai’ é verdadeiro de carne e osso ou
ficção de você [...] (12 mar. 1926).
2

Trechos de cartas enviadas por Mário de Andrade a Câmara Cascudo, conforme (ARAÚJO, 2008, p. 20)
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Mário de Andrade demonstrou nas cartas que iniciaram o assunto “Jorge Fernandes”
um interesse especial pela produção do poeta, inclusive desconfiando de que seus poemas
poderiam ter sido obra do próprio Câmara Cascudo. O poema “Remanescente” é citado várias
vezes nessas correspondências, revelando o impacto causado por essa produção em especial.
Eis os seus versos:
REMANESCENTE
Sou como antigos poetas natalenses
Ao ver o luar sobre as dunas...
Onde estão as falanges desses mortos?
E as cordas de violões que eles vibraram?
- Passaram...
E a lua deles ainda resplandece
Por sobre a terra que os tragou
E a terra ficou
E eles passaram!
E as namoradas deles?
E as namoradas?
São espectros de sonhos...
Foram braços roliços que passaram!
Foram olhos fatais que se fecharam!
Ah! Eu sou a remanescença dos poetas
Que morreram cantando...
Que morreram lutando...
Talvez na guerra contra o Paraguay!

No poema acima, está clara a procura do poeta Jorge Fernandes por uma poesia nova
na estética, no uso da linguagem e sobretudo na procura por uma identidade intelectual
genuinamente brasileira, o que denota a influência do Modernismo Paulista, mais nacionalista,
trazido até ele pelas mãos de Câmara Cascudo. Isso se revela, dentre outros fatores, através dos
versos híbridos e sem rima, do poema, como também na referência a elementos regionais (busca
da brasilidade): “Sou como antigos poetas natalenses / Ao ver o luar sobre as dunas... // Ah! Eu
sou a remenescença dos poetas / Que morreram cantando / Que morreram lutando... / Talvez na
guerra contra o Paraguay!”, mas a modernidade do poema está mesclada com resquícios da
poética romântica e parnasiana, valorizando a tradição local, recuperando a imagem dos antigos
poetas e seresteiros da “Praieira dos Meus Amores” (refiro-me à canção de Eduardo Medeiros
e Otoniel Menezes, considerada como hino de Natal): “Sou como antigos poetas natalenses /
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Ao ver o luar sobre as dunas... / Onde estão as falanges desses mortos? // E as cordas de violões
que eles vibraram? / - Passaram...”.
Em outros poemas, Jorge Fernandes exercita a temática local, mais especificamente
sertaneja, fato que o aproxima dos Regionalistas do Recife, muito mais pela procura de uma
identidade nacional do que pelo apego excessivo à tradição:
Longe das grandes cidades e como um representante da descentralização
modernista, Jorge Fernandes perseguia o cânone moderno por outra via, qual
seja, pelo desejo de uma solução de língua brasileira, solução que acaba
tropeçando na dicção nordestina e caindo, portanto, no Regionalismo... antes
como expressão de um excesso de nacionalismo do que como expressão do
tradicionalismo nordestino centralizado de Recife (ARAÚJO, 1997, p. 106).

2.3 O Despertar de uma Amizade
A amizade entre Jorge Fernandes e Mário de Andrade teve Câmara Cascudo como
mediador. Tão logo Mário confirmou a existência do poeta, seu interesse em conhecer e
desbravar suas produções só aumentou, como pode ser visto no trecho da carta a seguir: “[...]
O Jorge Fernandes é lacônico mas é batuta. Carta deste tamanhinho, porém manda e essa é uma
felicidade pra mim. Acho ele um bruto poeta (22 jul. 1926)”3.
O interesse de Jorge Fernandes pela nova estética modernista e a influência que
Cascudo exercia sobre ele, divulgando aquilo se publicava nos grandes centros, fizeram com
que Jorge Fernandes despertasse grande interesse por tudo o que se podia ler, na época, sobre
poesia de vanguarda e, sendo Mário de Andrade o maior divulgador do chamado
“Modernismo”, no Brasil, naturalmente Jorge tronou-se um entusiasmado leitor do poeta
paulista. As cartas eram um pretexto para a troca de impressões sobre a produção de ambos os
poetas, o que culminou na publicação do Livro de poemas de Jorge Fernandes. Pode-se ver
isso no trecho a seguir, em que Jorge faz menção a alguns poemas de Mário, misturando a
conversa cotidiana de dois amigos com citações de obras:

3

Este trecho é parte de uma das três cartas escritas por Jorge Fernandes para Mário de Andrade. A referida carta
(fruto de comentário por parte de Mário, quando escreveu para Câmara Cascudo em 22 jul. 1926) foi coletada
por José Luiz Ferreira, professor da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, no Arquivo Mário de
Andrade – IEB/USP-SP 1983, sua transcrição se deu em 24/07/1997, com autorização assinada pelo Sr. Marcelo
Fernandes de Oliveira, sobrinho do poeta.
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Natal, 12 junho de 1926
MÁRIO
CABO MACHADO DE UMA FIGA... TI ISCONJURO! diz a nossa
beradeira...
O sertão está de uma fartura encantadora. Lá a gente nem se lembra da praça
caningada... Se eu já tivesse lido o LOSANGO eu teria repetido na aba da
serra num grande agradecimento a tudo que me cercava: ‘É TÃO GRANDE
A MANHÃ
É TÃO BONITO RESPIRAR
É TÃO GOSTOSO GOSTAR DA VIDA!’
Não andei a passeio andei gostando da vida cavando a vida... O seu poema
ACREANO... AH CABO MACHADO DO PAIZ DE MIMESMO

Na carta, o poeta Jorge Fernandes faz referência ao livro Losango Cáqui enviado para
ele por Mário de Andrade. Nessa carta, Jorge confirma o recebimento do referido livro e ainda
cita partes dele, transcrevendo fragmentos do poema “Cabo Machado”: “CABO MACHADO
DE UMA FIGA... TI ISCONJURO! diz a nossa beradeira...” O Poeta ainda se refere às suas
andanças pelo sertão do Rio Grande do Norte, reafirmando a sua proximidade com os temas
regionais, vista através da série “Poemas das Serras”:
POEMAS DAS SERRAS
1
Quebrar das barras...
Grita o carão por sobre o açude...
Aeroplanicamente voa o carcará
Forde vai lampeiro na barragem
Serras carecas engrujadas na peneira da chuva...
Avança forde – come léguas do diaxo
Lá vem sol-moronoffe dando alegria às velhas árvores
E envernizando de verde as juremas das serras
Sapeca – Forde...
Quero da Serra de Santana
Olhar pra baixo cheio de mim...
Tangente dengosa... nem uma variante...
Aqui foi onde empreiteiros
Sonharam cortes imaginários
E ganharam dinheiro como beia...
-Uma cobra!
- Passa por cima o pineu...
- Arriê !...
- Vamos ver a cobra!
É uma jararaca dançando a sua última dança
Em honra ao bicho fera
Que ela mordeu o couro da borracha e ele não morreu ...
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No poema acima, o diálogo entre o passado, a tradição (representados pelos elementos
da natureza expressos e pelo uso do dialeto regional) e a modernidade (retratada pelo
automóvel, forde, e pela referência às questões inerentes às pessoas da época, pois SolVoronoffe é o cientista russo Sérgio Voronoff, que na década de 20 fazia experiência genéticas
polêmicas) reafirmam a intenção do autor de mesclar o tradicional com o moderno, um
modernismo que avança sem freio, pois a jararaca representativa do sertão tradicional não
consegue detê-lo, não freia o avanço do forde moderno, como o poeta relata nos versos: “É uma
jararaca dançando a sua última dança Em honra ao bicho fera Que ela mordeu o couro da borracha e ele
não morreu ...”.

Essa peleja entre o moderno e a tradicional avança rumo ao futuro, um futuro que sobe
altaneiro a serra, a fim de conquistá-la: “Avança forde – come léguas diacho / Lá vem solmoronoffe dando alegria às velhas árvores / E envernizando de verde as juremas das serras,
Sapeca – Forde... – Quero da Serra de Santana , – Olhar pra baixo cheio de mim...”.

Ainda se pode acrescentar que o poeta parece antever questões estéticas que motivaram
a intelectualidade, sobretudo nordestina, na década seguinte e em um gênero distinto: o romance
chamado de “regionalista” da Década de 30, pois nota-se a tentativa de Jorge, através da mistura
de elementos modernos e tradicionais, de alcançar a universalidade e a atemporalidade de sua
obra, utilizando imagens e símbolos regionais, que são misturados ao moderno, talvez para não
dar a impressão de que se está, de forma conservadora, buscando romantizar a realidade da
região, para que o poema se distancie da visão otimista e idealizada que a poesia tradicional,
influenciada pela cultura popular, tem a respeito da vida e da realidade nordestina. Araújo
esclarece melhor a respeito dos limites dessa aproximação, ou seja, até que ponto ela se deu:
A partir da metade da década de 20, a pregação modernista encaminhou-se na
direção do nacionalismo, procurando conteúdos brasileiros para a nova forma
literária. Naquele momento, poderia ter havido um encontro do modernismo
com o regionalismo, uma vez que seria a realidade local de cada região a
fornecedora daqueles conteúdos. No entanto, a perspectiva regionalista,
estática (não havia a preocupação de extrair a essência brasileira do passado e
dinamizá-lo no presente e no futuro), e a posição teórica dos modernistas,
dinâmica (no sentido de extrair do passado o que houvesse de ‘essencialmente
brasileiro’, para retomar a tarefa de criação, no presente, da arte brasileira),
impossibilitarem esse encontro- as duas tendências tinham posturas diferentes
(ARAÚJO, 1995, p. 18).

O poeta procura representar o sertão como algo contraditório, que preserva as
características físicas típicas, já cantadas pela estética tradicional, mas que não está excluído do
mundo moderno, o qual se impõe como realidade cada vez menos distante. Jorge mostra um
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sertão o menos idealizado possível, livre da maquiagem que as palavras colocam nele para
torná-lo palatável ao homem citadino. Essas questões, tão evidentes nos romances escritos por
escritores nordestinos na década seguinte, podem ser pressentidas na obra de Jorge Fernandes,
o que se evidencia nos versos “Aqui foi onde empreiteiros Sonharam cortes imaginários/ E ganharam
dinheiro como beia...”

As reticências, presentes no final de muitos versos, deixam-nos a impressão de que as
ações não se encerram, sugerem sempre algo mais, é o laconismo do poema, percebido por
Mário de Andrade no trecho de carta citado anteriormente. O futuro é incerto, as incertezas do
mundo moderno estão evidenciadas nesse laconismo. Aquilo que era estático e certo, como a
serra de Santana, se transforma através dos elementos modernos como açudes, empreiteiros e
máquinas; a ebulição e a velocidade da modernidade, finalmente, avançam por sobre a
tranquilidade do sertão.
2.4 A Carta de Jorge Fernandes para Câmara Cascudo
Como já pôde ser percebido, a época retratada (década de 20), foi cenário de uma
enorme revolução estética nas artes causada pelo movimento modernista, muitos dos
desdobramentos dessa revolução podem ser vivamente resgatados através da rica
correspondência entre os protagonistas do referido movimento. Sem dúvida, Jorge Fernandes
figura como um desses protagonistas, ele foi introduzido no cerne do movimento modernista
por ninguém menos do que Mário de Andrade, passando a fazer parte da história do
modernismo no Brasil, mas o seu grande incentivador foi Câmara Cascudo. As cartas trocadas
entre os intelectuais citados confirmam essa afirmativa.
Uma carinhosa carta enviada pelo poeta Jorge Fernandes para o seu amigo e principal
incentivador Câmara Cascudo, no dia 10 de novembro de 1928, uma das poucas catalogadas
cujo remetente é Jorge Fernandes (cf. ANEXO V), mostra o quanto Câmara Cascudo era ativo
nas suas atividades intelectuais, pois a carta revela que ele atuava, na época, em Recife,
sabidamente interagindo com os intelectuais de lá e, ao mesmo tempo, divulgando para aqueles
que forjavam no modernismo brasileiro a existência de um universo literário fecundo em Natal:
“Menino! V. assim morre de estudar... Eu pensei que V. estivesse já de volta. Quando vem?”.
O texto da carta também revela a dificuldade de se fazer algo novo em uma terra
provinciana, muito presa às tradições do passado e tímida para encarar as “novidades” que, na
época, abundavam em Natal (a cidade testemunhava, por exemplo, o início da aviação, com
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aviões pousando no estuário do rio Potengi). O jovem Cascudo, sempre perspicaz, enxergou no
movimento modernista uma alternativa para dar resposta, do ponto de vista poético e artístico,
às novidades que chegavam à província junto com o “progresso” que indubitavelmente viria
para revolucionar as relações de trabalho e pessoais em uma cidade que passou três séculos
praticamente estagnada e que só pareceu se mover para o futuro com a, então recente,
Proclamação da República.
O Modernismo desfazia os paradigmas que norteavam o fazer artístico-literário de
então. A Natal de outrora já fora representada poeticamente por Lourival Açucena, Segundo
Wanderley, Ferreira Itajubá e Auta de Souza, agora, as paisagens da cidade se modificavam,
sua economia mudava de mãos, o bucolismo de outrora dava lugar ao, ainda tímido, barulho do
apito da fábrica, na Ribeira, e era preciso que uma nova linguagem anunciasse e representasse
essas mudanças: “Estou publicando no ESTADO uns poeminhas da Cidade. Só pra dar que
fazer aos inveterados sonetistas de Natal”. Nesta carta e em outras, trocadas pelos mesmos
interlocutores ou entre eles e Mário de Andrade, enxerga-se perfeitamente a utilidade e a
importância desse meio de comunicação (a carta), em uma época de poucos recursos
tecnológicos, como ferramenta de divulgação e de aprimoramento da arte que se fazia.
Sem dúvida, a carta encurtava as distâncias, sendo bem mais que uma coadjuvante na
empreitada dos artistas envolvidos. Era nas correspondências que se forjavam os manifestos
antes de serem publicados, era nas correspondências que pretensos poetas se desiludiam frente
às críticas dos interlocutores. As cartas serviram para aprimorar as qualidades de grandes
artistas e revelar grandes talentos, seja no fazer artístico ou na crítica de arte, sobretudo em se
tratando de Literatura. Na carta, em questão, é possível identificar no seu texto, por exemplo,
planos de produção literária: “Vou ver se mando com esta o princípio de uma série de poemas
sentimentais”.
A carta de autoria de Jorge Fernandes é composta de três parágrafos e tem como
apêndice os poemas “Canção da Seca (Canção do Retirante)”, “Os Cegos” e “Futebol”. No
primeiro parágrafo, o poeta faz referência a assuntos da intimidade dos dois amigos,
comentários do poeta a respeito do estilo de vida de Cascudo e queixas a respeito da monótona
vida intelectual de Natal “Recebi sua carta e seu retrato. O retrato está mesmo garantido; V. é
peitado pra gostar de livros. Menino! V. assim morre de estudar...”. “Aqui não tem nada de
novo não. Tudinho aquilo mesmo”. Porém, no mesmo parágrafo, o poeta fala da sua militância
enquanto divulgador da nova estética e de seu embate intelectual diário com os “passadistas”
através de artigos e de publicações de poemas modernistas: “Eu vou juntar a esta o que tenho
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feito sobre a besteira literária. Estou publicando no ESTADO uns poeminhas da Cidade. Só pra
dar que fazer aos inveterados sonetistas de Natal. Tem OS CEGOS e BANDA DA
GRETUESTENE, FUTEBOL, A INSTRUÇÃO e outras besteirinhas”. Jorge encerra o
parágrafo elogiando as publicações de Cascudo no jornal A República (publicações que
contribuíam com a difusão da estética modernismo) e revelando que iria fazer, influenciado por
seu frágil estado de saúde na época, uma série de poemas repletos de lirismo, ele inclusive
reproduz o poema “Canção da Seca (Canção do Retirante)”: “Tenho lido V. pela REPÚBLICA
e gostei muito dos poetas do pé. Eu tenho andado um pouco adoentado e por este estado de
nervos estou me tornando lírico. Vou ver se mando com esta o princípio de uma série de poemas
sentimentais. Vou até reproduzir aqui”.
No segundo parágrafo da carta, Jorge Fernandes fala sobre a divulgação de seus
poemas em outros estados da Federação e da falta de sincronia entre alguns intelectuais da
cidade e o modernismo que se espalhava pelo resto do país: “O Nunes me disse que mandou
um longo estudo sobre o meu livro pra FOLHA DO NORTE, do Pará. Aqui nada há que se
possa ler sobre poesia, é tudo de mim pra pior”.
O terceiro parágrafo traz amenidades a respeito dos amigos em comum e da família do
poeta, reforça a intimidade vivida entre os dois intelectuais e encerra com dois poemas: “Os
Cegos” e “Futebol”.
Dentre os poemas citados na carta descrita acima, um dos que mais repercutiram, sem
dúvida, foi o poema “Canção do Retirante”, que aparece na carta do poeta Jorge Fernandes para
Câmara Cascudo como “Canção da Seca”. Esse poema tem a estrutura comum aos poemas
modernos: versos livres, híbridos, sem regularidade nas rimas. “Entrou janeiro o verão danoso
/ Sempre aflitivo pelo sertão / Cacimbas secas nem marejavam ... / O moço triste disperançado”.
Percebe-se, no poema, além do lirismo relatado pelo próprio poeta a Cascudo, quando
apresentou esse e outros poemas através de carta, elementos da oralidade nordestina, os quais
fazem lembrar a poesia sertaneja, porém mesclado com a estética moderna, considerada
inovadora, a qual pode ser percebida pela pontuação, que carrega no uso de reticências, por
exemplo, e na mistura do vocabulário regional, com termos considerados vulgares para o fazer
poético da época: “A moça triste se amorrinhou / Ficou biqueira / Virou espeto / – Ela que era
um mulherão – / Até que um dia já derrubada / De Madrugada/ Foi par São Paulo...”.
O poeta retrata o homem em conflito com a terra, com o seu meio, antecipando uma
discussão que aparecerá em vários romances, ditos regionalistas, na Década de 30. Na busca de
uma nova linguagem próxima da realidade brasileira, inadvertidamente o poeta se distancia do
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modernismo paulista, mais cosmopolita e voltado para as questões gerais do homem moderno
e aponta em direção às discussões sobre os embates entre o homem simples e a sua realidade.
O Poema faz referência a um dilema que todo retirante provavelmente enfrentou: qual
é o momento certo para desistir de tudo e enfrentar o desconhecido em busca de sobrevivência?
Será que não dá para esperar um pouco mais? O texto traz uma pequena narrativa do cotidiano
de muitos dos que partiram para o sul, de repente, sem fazer planos, sem muitas perspectivas
ou ilusões, por puro instinto de sobrevivência. “Fez uma trouxa de seus teréns / De madrugada
– sem despedida – / Foi pra São Paulo pras bandas do sul... // – Ela que era um mulherão – /
Até que um dia já derrubada / De Madrugada / Foi pra São Paulo...”.
O repetido uso das reticências demonstra que o destino é incerto, não há na atitude dos
retirantes o entusiasmo típico daqueles que vão conhecer coisas novas, a partida parece ser
adiada até o último instante, a incerteza acentua o drama vivido pelos personagens. O Último
verso: “Pra um São Paulo que ninguém sabe não...” reforça essa desesperança, o meio ambiente
hostil venceu o “homem” que o conflitava, como se pode confirmar abaixo:
O último verso do poema questiona todo o processo narrado ao abolir qualquer
expectativa em relação a um final feliz para o drama apresentado. São Paulo
é visto como um lugar incerto e distante, contrariando assim o discurso
dominante que o apresentava como um eldorado para os nordestinos. Esse
lugar é veementemente negado pelo poeta através do artifício que consiste em
fazer o último verso do poema, graças ao ritmo bipartido, reiterar a negação
(ARAÚJO, 1997, p. 167).

2.5 Outros Poemas de Jorge Fernandes
2.5.1 Aviões I
AVIÕES I
Novecentos e cinquenta cavalos suspensos nos ares...
- Besouro roncando: zum... zum... umumum...
Aonde irá aquêle Rola-Titica parar?
E os olhos dos caboclos querem ver os Marinheiros
Os peitados vermelhos das Oropas...
E a marmota vai: ron... ron... cevando o vento
Por cima dos coqueiros, varando as nuvens...
Depois desce no Rio Grande numa pirueta danisca
Desembestado, espalhando a água...
E ficando batendo o papo, cansado de voar.
Jorge Fernandes
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O poema narra, sob a ótica do homem simples, as impressões a respeito da festejada
chegada do hidroavião Jaú a Natal, em 14 de maio de 1927: “Depois desce no Rio Grande numa
pirueta danisca / Desembestado, espalhando a água...”. Pode-se perceber, no texto, a
preocupação do autor (preocupação comum aos poetas que procuravam seguir a estética
modernista) em adequar a forma de se fazer poesia com a evolução pela qual o mundo passava.
Se o mundo era outro, como refletir sobre ele adequadamente usando a estética passadista?
Devido a estas questões, é possível, claramente, encontrarmos no poema a voz da modernidade
dialogando e até discutindo com as tradições locais, regionais: “Novecentos e cinquenta cavalos
suspensos nos ares... / – Besouro roncando: zum... zum... umumum... / Aonde irá aquêle RolaTitica parar?”.
Percebe-se, no poema, um espírito de brasilidade, de valorização das coisas da terra
frente ao avanço da influência estrangeira, traço também comum à poesia de uma época em que
se estava tentando traçar o perfil estético próprio da arte feita no Brasil. Como ficou constatado
na década seguinte, o voltar-se para a terra, resgatando aspectos da cultura regional em conflito
dialético com o novo, tornava-se um caminho natural para que se tivesse êxito nessa empreitada.
: “E os olhos dos caboclos querem ver os Marinheiros / Os peitados vermelhos das Oropas...”.
No poema Aviões I, mais uma vez se vê a modernidade e a tradição miscigenando-se
para formatar o futuro. Temos o homem simples do interior, identificado através do seu dialeto
típico, tocado por uma maravilha da modernidade sem, contudo, deslumbrar-se com ela, já que
a nova tecnologia não é glamourizada. O espanto que a vinda de um avião poderia causar é
mostrado através da irreverência e o homem simples absorve o novo elemento de forma crítica:
“Novecentos e cinquenta cavalos suspensos nos ares... / – Besouro roncando: zum... zum...
umumum... / Aonde irá aquêle Rola-Titica parar?”. A postura de Jorge Fernandes frente ao
novo e ao moderno, simbolizados pelo avião no poema Aviões I, é uma postura irônica e
irreverente, muitas vezes ácida; essa postura é expressa através de um vocabulário livre das
amarras do padrão formal, um vocabulário oriundo do falar do povo: “Novecentos e cinquenta
cavalos suspensos nos ares... / – Besouro roncando: zum... zum... umumum... / Aonde irá aquêle
Rola-Titica parar?”.
O texto apresenta versos híbridos (os quais não seguem o mesmo esquema rítmico) e
sem rima, traços comuns ao estilo modernista do autor: “E os olhos dos caboclos querem ver
os Marinheiros / Os peitados vermelhos das Oropas...”. Esse descompasso rítmico combina
com o fato inusitado de elementos regionais, da tradição nordestina e potiguar, serem usados
para “cantar”, em versos, algo tão distante desse universo como o moderno avião.
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O autor recorre à onomatopeia para tornar a máquina descrita mais próxima de sua
realidade, personificando-a ao aproximá-la dos elementos da natureza (besouro rola-titica),
também pelo motivo de, na sua simplicidade, o homem do povo procurar compensar a falta de
adjetivações que descrevam fielmente o novo elemento, o avião. Além das onomatopeias, ainda
se encontra, no poema, o dialeto local, oriundo da oralidade, sendo usado, de forma recorrente,
como aliado para descrever o avião: “Depois desce no Rio Grande numa pirueta danisca /
Desembestado, espalhando a água...” // “E a marmota vai: ron... ron... cevando o vento”. As
reticências aparecem, mais uma vez, no final de muitos versos, deixando-nos a impressão de
que as ações do avião não se encerram, sugerem sempre algo mais: “Por cima dos coqueiros,
varando as nuvens...” // “Desembestado, espalhando a água...”.
2.5.2 Manhecença
MANHECENÇA
O dia nasce grunindo pelos bicos
Dos urumarais...
Dos azulões... da asa branca...
Mama o leite quente que chia nas cuias espumando...
Os chocalhos repicam na alegria do chouto das vacas...
As janelas das serras estão todas enfeitadas
De cipó florado...
E o coên! coên! do dia novo Vai subindo nas asas peneirantes dos caracarás...
Correndo os campos no mugido do gado...
No – mên – fanhoso dos bezerros...
Nas carreiras da cutias... no zunzum de asas dos besouros,
das abelhas... nos pinotes dos cabritos...
Nos trotes fortes e luzidos dos poltros...
E todo ensangüentado do vermelhão das barras
Leva o primeiro banho nos açudes
E é embrulhado na toalha quente do sol
E vai mudando a primeira passada pelos
Campos todo forrado de capim panasco...

Nesse poema, nota-se que o poeta cria um cenário bucólico para descrever as
paisagens do sertão no início da invernada (primeiras chuvas), a natureza, que se renova e
renasce das águas, é enaltecida, mas o homem está presente como elemento que contrasta com
a natureza intocada. Ele é retratado através de traços de sua presença como referências às
criações de gado e a moradias humanas: “Mama o leite quente que chia nas cuias espumando...
/ Os chocalhos repicam na alegria do chouto das vacas... / As janelas das serras estão todas
enfeitadas De cipó florado...”. A modernidade também contrasta com a natureza, sendo aquela
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representada através de um ícone do desenvolvimento no sertão do início do Século XX, o
açude: “Nos trotes fortes e luzidos dos poltros... / E todo ensangüentado do vermelhão das
barras / Leva o primeiro banho nos açudes”. Nesse poema, o diálogo preditivo com o romance
de 30 também se apresenta através do uso, mais uma vez, de imagens e ícones regionais
relacionando-se com as mudanças, não só da natureza, mas com as mudanças dos paradigmas
arraigados nas tradições.
Como não poderia ser diferente em um poema modernista da época, a estrutura do
poema, com versos livres, híbridos, sem regularidade nas rimas, é recorrente. O laconismo das
reticências, deixando uma sensação de que o verso está inconcluso e há algo a mais a dizer e
que, esse algo, será dito, talvez, pelo leitor, também aparece nesse poema, marcando o estilo
do poeta: “O dia nasce grunindo pelos bicos / Dos urumarais... / Dos azulões... da asa branca...”.
O uso da onomatopeia aparece como mais uma marca do estilo de Jorge Fernandes e fiel aliada
na empreitada de se construir uma nova linguagem, original, brasileira, nordestina: “E o coên!
coên! do dia novo”.

2.6 Reflexões Sobre a Leitura das Cartas e dos Poemas
Os poemas de Jorge Fernandes, representados pelas produções analisadas refletem as
inquietações do ser humano do início do Século XX frente às várias mudanças nos costumes e
nos paradigmas sociais, políticos e econômicos que efervesciam na época; mudanças essas
influenciadas pelo uso, cada vez mais acelerado, de novas tecnologias no dia a dia das pessoas,
principalmente aquelas pessoas que viviam em ambientes urbanos. O capitalismo, na sua versão
imperialista, espalhava-se pelo mundo, encurtando as distâncias entre os povos e uniformizando
os costumes e as relações humanas. A máquina já dominava o cotidiano de muitos cidadãos.
A Natal de Jorge Fernandes, apesar de pequena e provinciana, não passou ao largo
dessas mudanças, muito pelo contrário, o clima vivido na Natal da Década de 20 (época em que
foram escritos os poemas de Jorge Fernandes) era de empolgação com a modernidade que
chegava (para alguns de seus seletos habitantes) na mesma velocidade dos equipamentos
mecânicos das minguadas indústrias da cidade, na velocidade dos poucos carros que circulavam
em suas ruas e dos aviões que pousavam heroicamente no estuário do Potengi. Toda essa
modernidade mexia com a rotina da cidade, moldando a identidade dos natalenses,
principalmente daqueles que tinham acesso às informações vindas de fora através de livros,
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revistas, viagens e correspondências. O clima e o espírito da cidade, principalmente das elites,
era o de transformar o ambiente urbano, colocando-o nos trilhos do Século XX.
Os poemas de Jorge Fernandes encaixam-se bem nesse contexto, pois interpretam as
inquietações e aspirações dessa elite na “Cidade dos Poetas” (epíteto de Natal, na época, devido
à proliferação de poetas em suas cercanias). O modelo de civilização que estava sendo construído
na cidade e no mundo, nesse tempo, era diferente do modelo pretérito remanescente do Século
XIX, por isso a temática, a estética e a representação da realidade dessa civilização através da
poesia também deveriam ser executadas à luz de um novo arquétipo. Jorge não poderia traduzir
a contento o mundo novo que vislumbrava sob uma ótica passadista, por isso, ao ter contato com
o modernismo através de Cascudo, fez uso dessa nova estética para cantar Natal e o Rio Grande
do Norte em um tom mais vanguardista e, nesse tom, entoou “canções” com notas que pareceram
destoantes para os ouvidos tradicionalistas do momento, pois falou, com mestria, tanto do
cotidiano urbano de uma cidade moderna, com seus contrastes sociais, seus novos usos e
costumes (“Os Cegos”, “Futebol” e “Avião “I), como da vida no campo, os contrastes entre o
sertão e o mundo moderno, a seca etc.(Canção da Seca, Poemas das Serras, Manhecença).
Contudo, os temas regionais foram mais recorrentes na obra de Jorge, a mistura entre o moderno
e o tradicional se deu ao som do grunhido dos “urumarais” “dos azulões” e “da asa branca”. As
expressões regionais, as onomatopeias e o laconismo espartano no “dizer” nortearam a busca de
Jorge por uma linguagem original, “sua” e, por isso, nordestina e brasileira. Tendo antecipado,
inclusive, a literatura brasileira na década de 30, como se pode confirmar com a afirmação abaixo:
Essa temática também serviria de alicerce para a construção da nova literatura
da década seguinte, marcada pelo chamado ‘romance de 30’. Tal alicerce seria
formado pela obra de poetas nordestinos como Jorge Fernandes, Jorge de
Lima, Ascenso Ferreira e Joaquim Cardozo, que produziram uma poesia de
temática regional utilizando-se da forma poética vanguardista que, na década
de 1920, teve uma alta expressão na poética do modernismo (ARAÚJO, 2008,
p. 48).

Através do uso dos temas e da linguagem regionais, Jorge conseguiu produzir uma
obra livre das amarras do academicismo e do chamado “regionalismo pitoresco” (mais ligado
às tradições da cultura popular) Araújo (2008, p. 51) afirma que “Assim, a base regionalista do
poeta pode ter sido o ponto de contato para a sua ruptura com o mundo acadêmico provinciano
que o viu crescer e experimentar a aventura modernista”.
A engenharia da originalidade do poeta Jorge Fernandes está centrada na busca pela
brasilidade pregada pela vanguarda modernista da época, pois foi influenciado por essa
vanguarda que ele erigiu sua obra poética singular. A seguinte citação atesta isso e contextualiza
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os termos do diálogo que presenciamos nas cartas que motivaram a leitura dos poemas junto
aos alunos que participaram da intervenção, etapa que será relatada no próximo capítulo desta
dissertação:
Contraditoriamente, no entanto, pode ter sido o caráter regionalista de Jorge
Fernandes e de Câmara Cascudo o traço que mais chamou a atenção do
modernista Mário de Andrade. Aqueles dois primeiros leitores natalenses das
obras modernistas que chegavam do sul do país, naquele início de século,
responderiam bem ao modelo ideal de leitor da situação pós-1924, seriam
receptores ideais para o horizonte de expectativa da vanguarda do momento,
principalmente se tivermos em mente a etapa modernista em que a
brasilidade surgia como dominante cultural do movimento (ARAÚJO, 2008,
p. 50).
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3 RELATO DE UMA SEQUÊNCIA DE AULAS DE LITERATURA NO ENSINO
FUNDAMENTAL
3.1 A Literatura Norte-Rio-Grandense no Ensino Fundamental
A leitura de variados poemas da obra do poeta Jorge Fernandes e a leitura das críticas
e comentários sobre essa obra relatados nas cartas trocadas entre o poeta potiguar e seus
incentivadores e críticos Câmara Cascudo e Mário de Andrade serviram de motivação para uma
empreitada difícil: utilizar essa produção tão rica e valiosa, patrimônio da cultura potiguar,
como tema central de uma sequência de aulas de literatura voltadas para alunos do Ensino
Fundamental numa fase elementar do processo de letramento. Outra razão de incentivo para a
realização dessa complicada tarefa foi o fato de ela contribuir para a divulgação da obra de um
poeta potiguar, pois a literatura do Rio Grande do Norte não é conhecida pelos próprios norterio-grandenses, é pouco lida e, inclusive, não se faz presente, de forma mais substancial, na
formação dos graduandos e futuros docentes do referido estado
As questões relacionadas anteriormente suscitaram o desejo de cooperar para que se
quebre esse ciclo, dando um pequeno passo para mudar a situação descrita acima. Por isso, a
oportunidade de se fazer um trabalho que concorre para incentivar o ensino de literatura no
Nível Fundamental não pôde deixar de ser aproveitada, sobretudo se esse trabalho conta com o
auxílio do texto literário nativo, representado pela obra do poeta Jorge Fernandes.
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3.2 O Perfil da Escola Selecionada para o Projeto

Fotografia 1: Placa de inauguração alusiva à inauguração da escola

Foto: Almir César – Setembro de 2014.

A escola escolhida para a execução da empreitada foi a Escola Municipal Hélio
Mamede Galvão, que possui turmas do 6º ao 9º ano e localiza-se no município de Parnamirim,
na Região Metropolitana de Natal, em um bairro muito carente chamado Vale do Sol. A
comunidade ressente-se da falta de estrutura básica no bairro, o qual não tem equipamentos que
promovam cultura e lazer, como bibliotecas ou quadras de esporte. Esses fatores fazem com
que esse bairro seja considerado um dos mais violentos e perigosos do município, fato
confirmado pelas estatísticas policiais. O crime, principalmente o tráfico de drogas, faz parte
do cotidiano do bairro e atinge, como não poderia ser diferente, toda a comunidade escolar.
O índice de evasão da escola é muito alto e, uma das principais causas disso, é a
desagregação familiar que atinge muitos dos alunos do Hélio Galvão, levando alguns deles a
ingressar no mundo das drogas através do vício e/ou do comércio, abandonando a escola. Não
é incomum (no ano de 2014 aconteceu duas vezes) as aulas serem suspensas por conta de
ameaças de invasão da escola por “gangues” rivais da facção criminosa preponderante no
bairro. Os alunos, muitas vezes, são obrigados a ostentar nos cadernos e nas paredes da escola,
o símbolo dessa facção. Vale ressaltar que a maioria dos alunos do Hélio Galvão, de fato, não
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são membros dessa gangue, porém, como vivem na comunidade, devem aparentar pertencer a
essa quadrilha para ter segurança e poder transitar no bairro.
Essa situação de insegurança social, na qual a maioria dos alunos da escola estão
mergulhados torna-se mais profunda, quando a instituição que poderia funcionar como a
principal “mola propulsora”, impulsionando os jovens rumo a uma vida digna: a escola, deixa
de cumprir seu papel por falta de estrutura e por conta da depredação da qual é vítima. A falta
de segurança na escola, principalmente quando não está em funcionamento, contribui para a
sua depredação, tornando o Hélio Galvão vítima constante de invasões e roubos. Na escola,
não há biblioteca e a sala de leitura está desativada, assim como o laboratório de informática, o
qual já existiu, mas foi saqueado três vezes por ladrões da referida “gangue” que levaram, ao
todo, 43 computadores, além de duas impressoras e deixaram pichado, nas paredes do
laboratório, seu símbolo, desafiando a comunidade escolar e a sociedade como um todo. A sala
de vídeo foi arrombada, levaram o aparelho de DVD, porém, como a TV era antiga e pesada,
foi destruída e deixada no pátio da escola para que todos vissem. Assim sendo, a tecnologia
disponibilizada, que restou, para os alunos e professores desenvolverem suas atividades
pedagógicas foi o quadro e o giz, sendo que, na primeira semana de agosto, os vândalos, já
citados, invadiram mais uma vez a frágil escola e picharam os quadros brancos da instituição
com palavrões e ameaças à diretora, fazendo com que as aulas fossem suspensas por dois dias,
até que a prefeitura pusesse quadros novos nas salas. Depois disso, as aulas que deveriam durar,
no turno da tarde, até às 17h 30min, passaram a ocorrer até às 17h, por recomendação do
comandante da “Ronda Escolar”, gerando prejuízo, principalmente, para os alunos.
As salas de aula do colégio não contam com ventilação natural ou artificial, somente
durante o ano de 2014, foram colocados pares de ventiladores nas salas por três vezes, mas,
todas essas vezes, os ventiladores foram roubados durante a noite, fazendo com que, no ano
supra citado, os ventiladores só funcionassem por, no máximo, uma semana. O fator
“temperatura ambiente” tornou-se mais um agravante, atrapalhando o processo de ensino e de
aprendizagem na escola, pois era comum ver alunos passando mal devido às altas temperaturas
registradas dentro das salas.
Em resumo, os fatos relatados acima dão a dimensão do colossal desafio que foi
ensinar literatura em uma turma do Ensino Fundamental em meio a um ambiente conturbado e,
em alguns momentos, caótico. A questão a ser resolvida era: como tornar as aulas de literatura
algo menos distante da realidade dos alunos, algo instigador e provocador de reflexões? Devido
à situação descrita, à realidade dura na qual viviam os educandos, a principal meta na qual
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muitos deles estavam focados, era algo mais primitivo e instintivo do que aprender sobre
literatura ou sobre uma ciência qualquer. Eles estavam realmente focados em sobreviver, pois,
no ambiente hostil em que viviam, nada era mais importante. No entanto, a natureza da arte
literária é instigadora e provocadora, a literatura pode funcionar como um bálsamo para os
males do espírito, também é uma ferramenta capaz de modificar o pensamento do leitor,
levando-o a refletir sobre a sua própria realidade, o seu mundo; e a reflexão é um passo
importante rumo às mudanças internas, mudanças de ordem espiritual e comportamental. A
literatura é, segundo Candido (1988, p. 173) um bem “incompressível” como o alimento e a
roupa que vestimos. Foi com esse espírito e essa certeza que as aulas foram planejadas.
3.3 A Turma Eleita para a Intervenção
Fotografia 2: Alunos na sala de aula do 9º ano

Foto: Almir César – Setembro de 2014.

A turma de 9º ano da referida escola foi a escolhida para participar da experiência de
ensino de literatura através da leitura de poemas pelo fato de seus alunos estarem no último ano
do Ensino Fundamental, próximos do Ensino Médio e, por isso, já terem uma maturidade
intelectual própria para desenvolver a contento o estudo a ser proposto. Essa turma possuía 16
alunos, vale acentuar que a referida turma era muito maior no início do ano, porém o alto nível
de evasão fez com que chegasse ao final do ano com uma quantidade reduzida de alunos. Todos
eles eram residentes na comunidade e na faixa etária entre 13 e 15 anos, sendo 9 meninas e sete
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meninos, a maioria carentes do ponto de vista financeiro e social, mas moralmente capazes e
interessados em aprimorar as suas habilidades intelectuais e humanas. Faz-se necessário
ressaltar também que essas habilidades, para serem bem desenvolvidas, necessitam de
estímulos da parte dos professores e da escola que vão além do ensino do currículo normal,
cotidiano e que extrapolem a sala de aula, contribuindo para uma verdadeira ascensão social,
aquela que leva em consideração não só aspectos financeiros e materiais, mas também morais,
éticos e espirituais.
Durante as aulas de Língua Portuguesa no 9º ano do Ensino Fundamental da Escola
Municipal Hélio Galvão, turma única, foi constatado que a maioria dos alunos da turma não
cultivavam o hábito de ler, principalmente em se tratando de texto literário. A literatura para
eles era um universo quase que totalmente desconhecido. Como a realização de atividades que
incluam a prática da leitura e da escrita em sala de aula, no Ensino Fundamental, é mais do que
necessária, sobretudo na fase de letramento em que os alunos da sala se encontram, pensou-se
em promover a inserção desses alunos no universo da literatura, aproveitando que o currículo
tradicional do Ensino Fundamental (apesar de não privilegiar a leitura do texto literário em si,
pois a ênfase maior é no estudo dos aspectos linguísticos do texto, seja ele literário ou não) traz,
como parte do conteúdo a ser estudado, o gênero poema (assim como outros gêneros literários
em prosa: o conto, a fábula etc. também fazem parte desse currículo), o que permitiu ao
professor vislumbrar um conhecimento prévio do aspecto formal desse gênero por parte dos
alunos o qual extrapolasse um pouco o conhecimento que faz parte do senso comum.
Sendo assim, não se poderia perder a oportunidade de contribuir para que o educando,
através do estudo do texto literário, tivesse a chance de alargar sua visão sobre o mundo e a
realidade, atribuindo novos sentidos a esse mundo e a essa realidade, reinterpretando-os e
processando-os de uma maneira crítica.
3.4 Escolha do Gênero Poema
O motivo de se ter escolhido o gênero poema e não um outro gênero da literatura em
prosa se deu pelo fato de que a intenção do professor era a de trabalhar a literatura produzida
por alguém pertencente ao lugar em que os alunos vivessem, para que o aluno percebesse que
a arte literária estava próxima de seu cotidiano, que o literato não era um ser distante e abstrato.
Esse aspecto; reforçado pelo fato de que o Rio Grande do Norte, sobretudo Natal,
tradicionalmente teve a poesia como principal manifestação literária consagrada, conhecida e
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valorizada pelos críticos, sendo o berço de poetas da estatura de Jorge Fernandes; precipitou a
escolha do poema e não da prosa literária como o gênero a ser trabalhado com os alunos.
3.5 O Elemento Motivador para a Leitura dos Poemas
Com relação ao emprego das cartas trocadas entre os poetas e críticos sendo usadas
como elemento motivador do estudo dos poemas, pode-se afirmar que o uso da carta literária
(a produção de cartas entre os intelectuais brasileiros, muito comum em épocas de poucos
recursos tecnológicos modernos de comunicação) é uma fonte rica de informações necessárias
para que os alunos se insiram, através da leitura desse gênero de fácil absorção e cognição,
dentro do universo da literatura, pois, com os elementos contidos nessas referidas cartas, os
alunos aprenderão a respeito das características particulares dos autores, até mesmo conhecendo
suas posições ideológicas, posturas estéticas além do contexto histórico em que estão inseridos,
desmistificando a ideia de que o literato não é uma pessoa comum, é inalcançável e não pode
inserir-se na realidade do aluno: “Escrever cartas era uma atividade essencial à maioria dos
intelectuais brasileiros até a segunda metade do século XX, quando ainda não era tão evidente
o domínio da tecnologia da informacional computadorizada nas comunicações interpessoais”
(ARAÚJO; SÁ, 2012, p. 121).
Outro fator facilitador nessa empreitada é o fato de o gênero carta, em seus mais
variados subgêneros (carta pessoal, carta de solicitação, carta de reclamação etc.), ser parte do
conteúdo a ser ministrado no Ensino Fundamental, sobretudo nos anos finais (8ºs e 9ºs anos),
então o aluno, teoricamente, também já teria um conhecimento prévio, além do senso comum,
sobre tal gênero. Com relação ao universo literário ligado à produção poética, como é o caso da
obra de Jorge Fernandes, as cartas trocadas por esse poeta, quando comparadas às suas obras
poéticas, darão ao aluno a oportunidade de relacionar a prosa com a poesia, pois compreender
essa diferença se constitui em um passo importante para a compreensão da complexidade do
universo das obras literárias.

3.6 Estratégias para o Estudo do Texto Literário
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Para chegar a uma compreensão da experiência literária, Cosson (2014) expõe em
“Literatura: modos de ler na escola”, pelo menos doze modos de ler ou estudar a literatura,
dentre os quais destacamos o que autor chamou de leitura intertexto-autor. Nesse tipo de
leitura, o enfoque é a biografia intelectual do autor, procurando ver as influências de outros
autores na obra produzida pelo escritor lido, ou seja, trata-se daquela leitura “em que o leitor
investe na biografia intelectual do escritor, que busca o rastro das leituras de outros textos que
levaram à elaboração daquela obra” (COSSON, 2014).
Baseando-se nisso, o professor passou a selecionar estratégias para que a ideia de
apresentar o texto literário na forma de poemas tivesse êxito. Por isso, o modelo de aula adotado
levou em conta os interesses do professor, as características do conteúdo a ser tratado e o
contexto de utilização, sendo assim, houve aulas expositivas, de estudo dirigido, foram vistos
filmes, houve atividades de prática de leitura e escrita de textos de gêneros diversos (debates,
artigos, poemas etc.)
Essas aulas (cada encontro aconteceu em duas aulas de cinquenta minutos), foram
dadas na forma de uma Unidade Temática, baseada no método de Sequência Didática, pois essa
importante ferramenta pedagógica permite que o professor trabalhe de forma planejada,
enfocando uma abordagem temática interdisciplinar, de modo a propiciar vínculo com o
cotidiano do aluno e com o entorno sócio-histórico; atendimento à diversidade cultural do
contexto escolar; atualidade das informações; estímulo à curiosidade, criatividade e resolução
de problemas (BRASIL, 1999). Santos (2007, p. 5) ainda acrescenta que: “A decisão de qual
será o enfoque curricular adotado dependerá dos interesses do professor, das características do
conteúdo a ser tratado e do contexto de utilização”.
Para auxiliar no estudo, foram executadas várias atividades diferentes, mas inerentes
ao tema central, admitindo o emprego de materiais didáticos diversificados os quais podem
despertar, mais facilmente, o interesse do aluno desse nível de ensino (a internet, vídeos, filmes
e recursos multimídias). Segundo Santos (2007, p. 4), “Trabalhamos com o conceito de Unidade
Temática, uma forma flexível de material didático e, por isso mesmo, facilmente adaptável aos
diversos contextos escolares em que o professor pretenda utilizá-lo”.
A atividade central escolhida foi a de discutir, estudar e apresentar a literatura para os
alunos do 9º ano do Ensino Fundamental através da leitura dos poemas do Livro de Poemas de
Jorge Fernandes. Essa discussão teve como elemento motivador a concomitante leitura de uma
carta escrita por Jorge Fernandes para o crítico literário e historiador Luís da Câmara Cascudo
(cf. ANEXO V), além de trechos de outras cartas trocadas pelo poeta citado, Cascudo e o cânone
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do modernismo brasileiro, também crítico de arte e poeta Mário de Andrade (cf. ANEXO W). A
citada carta entrou no estudo, porque boa parte da estética dos poemas da época em que o referido
livro foi escrito (década de 20 do século XX) e do conteúdo da obra a ser estudada estão
comentados pelos remetentes dessas cartas: Jorge, Cascudo e Mário, sendo este um precursor da
estética modernista no Brasil. Através dessas cartas, pode-se melhor penetrar no universo de
criação do poeta, revelando suas dúvidas, angústias e crenças, permitido que o lado humano do
artista venha à tona e se mostre para o leitor.
3.7 O Primeiro Encontro
Fotografia 3: Aspecto físico da sala de aula, antes do primeiro encontro

Foto: Almir César – Setembro de 2014.

A atividade iniciou-se no dia 03/09/2014. Nesse dia, antes de principiar a aula, o
professor fez uma exposição resumida para os alunos a respeito das aulas de literatura que iriam
transcorrer ao longo do bimestre, falou sobre a importância do estudo da literatura no Ensino
Fundamental, lembrou que a essa disciplina iria entrar como disciplina obrigatória no Ensino
Médio e combinou com a turma que as atividades que surgissem durante os encontros deveriam
ser feitas, em sala, individualmente ou em grupo, porém teriam que ser entregues
individualmente. No final do bimestre, o aluno que tivesse realizado todas as atividades teria 1
(um) ponto extra. O professor também acertou com a turma a realização de um trabalho final,
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para casa, individual, que iria valer 10,0 (dez) pontos, substituindo a prova parcial do bimestre,
conhecida como teste.
O professor também ressaltou que as atividades, em sala, não seriam corrigidas pelo
professor individualmente, em sala de aula. O professor levaria essas atividades para casa, a
fim de registrar na caderneta a participação individual do aluno e, na aula subsequente, faria
comentários sobre os principais equívocos, encontrados nos exercícios, que pudessem
prejudicar o progresso dos alunos na busca do conhecimento. Não seriam citados nomes, a
explanação se daria de forma generalizada.
Em seguida, os alunos foram apresentados a Jorge Fernandes através da leitura da
carta supra citada (ANEXO V), escrita pelo poeta para o folclorista e crítico literário Luiz da
Câmara Cascudo, carta na qual Jorge Fernandes mostra alguns de seus poemas modernos.
Os alunos foram incentivados a falar livremente sobre suas impressões acerca da carta
e parte da turma restringiu-se a analisar aspectos formais de uma carta, identificaram o nível de
linguagem como sendo informal, pois o vocativo já havia revelado isso: “Cascudinho,” além
de recorrente uso abreviaturas como “V.”, no lugar de você. Os alunos identificaram também o
remetente e o destinatário, tudo isso motivados pelo fato de que no bimestre anterior, o gênero
carta pessoal havia sido estudado. Outros alunos também relataram, na discussão oral, que a
carta era pessoal, pois estavam claras a intimidade e a amizade entre os interlocutores, falaram
que os amigos não se viam há algum tempo: “Quando vem? Aqui não tem nada de novo não”.
E que um deles era poeta, pois na carta, Jorge cita e escreve poemas.
Houve interesse em saber a identidade de Cascudinho e Jorge, além disso, muitos
alunos revelaram não ter entendido direito a conversa entre remetente e destinatário, pois a
carta, segundo os alunos, deixava lacunas de informações, já que citava amigos, família e
situações ignoradas pela turma, como se percebe no seguinte trecho: “Estou publicando no
ESTADO uns poeminhas da Cidade [...] Tenho lido V. pela REPÚBLICA e gostei muito dos
poetas do pé. [...] O Nunes me disse que mandou um longo estudo sobre o meu livro pra FOLHA
DO NORTE, do Pará” [Natal, 10.11.28].
Os poemas citados e mostrados na carta também entraram na discussão através de uma
análise livre, feita oralmente. É importante ressaltar que, no bimestre anterior, como parte do
próprio currículo do 9º ano, a turma já havia estudado o gênero poema para aprofundar o estudo
da função poética e sua relação com os gêneros literários. Nessa oportunidade, eles tiveram aulas
sobre métrica, rimas, sobre a relação entre a metáfora e o poema e leram desde sonetos até poemas
modernos e concretos. Por isso, a turma já tinha um conhecimento prévio sobre o gênero e uma

41

noção do que significava um poema moderno. Os alunos comentaram sobre a métrica e a rima,
todos perceberam a ausência de um sistema de rimas presas e de métrica, nos três poemas lidos
com a carta (“Os Cegos”, “Futebol” e “Canção do Retirante”). Duas alunas questionaram sobre
o uso de reticências (chamaram de três pontinhos), pois na aula sobre pontuação, no segundo
bimestre, não havia ficado claro quando se deveria usar tal sinal e o poeta usava-os em demasia.
Essa observação fez com que o professor voltasse a falar do referido sinal de pontuação e da
diferença de uso desse sinal em um texto não literário e em um poema, pois no poema o sinal
seria um recurso estilístico. Encerrada essa discussão, as alunas do mesmo grupo questionaram
se era certo usar a palavra “arenga”, presente no poema “Futebol”: “- arengas do futebol!”, pois,
quando suas mães falavam essa palavra, elas sempre riam. O professor disse que era uma palavra
usada muito mais no cotidiano da época retratada do que nos dias atuais, mas que estava correta,
além disso, o professor aproveitou a oportunidade para dizer que o poeta não gostava de usar
muitas palavras “difíceis”. Prontamente as alunas do referido grupo contestaram, pois no mesmo
poema Futebol, havia palavras que elas não entendiam: “golquíper” e “centeraufer”, porém,
inesperadamente, o grupo de meninos respondeu: “deve ser goleiro e centroavante”, o que foi
confirmado pelo professor, que ainda revelou que, na época, o futebol estava nascendo como
esporte popular no Brasil e, por isso, ainda conservava palavras da língua original, o Inglês.
No final da carta, alguns alunos do grupo dos meninos (a sala continha poucos alunos,
e os grupos formados, geralmente, eram divididos em meninos e meninas, sendo que, às vezes,
o grupo das meninas se dividia em dois) questionou o significado da palavra “antropofagia”,
citada no final da carta. Antes de contextualizar o seu significado no texto, o professor revelou
o seu sentido geral, o que gerou risos da parte dos meninos, pois eles atribuíram conotações
sexuais a esse sentido. Sanada a polêmica, o professor colocou uma música de fundo (“A Triste
Partida”, de Patativa do Assaré, cantada por Luiz Gonzaga) e pediu para que os alunos lessem
o poema “Canção do Retirante” citado na carta. Após a leitura, o professor sugeriu que os alunos
relacionassem o poema lido, o qual trata da realidade da seca em 1928, com a realidade do
homem do interior do Rio Grande do Norte nos dias atuais. Alguns alunos foram incentivados
a relatar a situação de seca vivida do interior do Estado, pois esses alunos (três no total)
possuíam família no interior, falaram sobre a situação atual dos parentes que só não estavam
mais incomodados com a situação de seca porque viviam na cidade e não no campo, porém a
falta de água nas casas era um problema constante. Depois do relato, toda a turma começou a
redigir um texto de caráter argumentativo para expor de forma escrita a relação entre a realidade
do homem do campo do Rio Grande do Norte na seca de 1928, como está evidenciado na
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“Canção do Retirante” e a realidade do homem do campo potiguar em relação à seca do ano de
2014. Essa atividade escrita, realizada em sala de aula, funcionou como uma forma de fixar e
refletir acerca das novas informações que lhes chegavam através das aulas de literatura.
Os textos produzidos pelos alunos foram pequenos e resumidos (cf.ANEXOS A, B,
C), pois não foi estipulada a quantidade de linhas a serem escritas. Muitos lembraram que a
falta d’água em São Paulo, hoje em dia, é uma realidade a qual não se tinha notícia na época
em que o referido poema de Jorge foi escrito.
No primeiro texto destacado (ANEXO A), cujo título é “A Seca”, o aluno usou a
sequência argumentativa para discorrer sobre a seca no Nordeste, relatando que nos dias atuais
a seca causa menos danos à população sertaneja do que na época em que Jorge Fernandes falou
sobre o mesmo tema no poema “Canção do Retirante”. Ele disse que antes o desejo do
nordestino atingido pela seca era o de migrar, como fala o poema, e que na atualidade essa
aspiração não é tão comum. O aluno concluiu seu pensamento dizendo que a seca já chegou ao
Sudeste, não sendo mais um problema exclusivamente nordestino. O aspecto curioso dessa
atividade é a forma que o texto adquiriu. Nota-se que, talvez influenciado pela leitura do poema,
o aluno deu às linhas da sua argumentação a forma de verso, deixando o texto com aparência
de poema.
No segundo texto destacado (ANEXO B): “Hoje em Dia”, o aluno elabora uma tese
parecida com a do texto anteriormente citado. Ele fala que a realidade atual, em relação ao
comportamento do homem do campo nordestino frente à seca, mudou. Fala que a fuga para o
Sudeste em busca de soluções para o problema não ocorre tão frequentemente hoje em dia. Ele
vai mais além e cita as causas dessa mudança, diz que o aumento nas oportunidades de emprego
e no acesso à água, no Nordeste, foram os principais responsáveis pela transformação dessa
realidade. O aluno conclui esclarecendo que na presente data da realização da atividade, São
Paulo passava por um grave problema ocasionado pela falta de água.
No terceiro texto destacado (ANEXO C), o aluno, apesar de dividir o seu texto em
linhas e parágrafos, parece atribuir ao texto um caráter mais poético, certamente instigado pela
leitura do poema. Ele começa citando os três últimos versos do poema: “Até que um dia já
derrubada / De Madrugada / Foi pra São Paulo... / Pra um São Paulo que ninguém sabe não...”
e, em seguida faz um relato pessoal, quase lírico, a respeito do drama de quem precisa da chuva
para sobreviver através das plantações, fala também sobre o drama do êxodo rural e inicia o
parágrafo seguinte com um questionamento: “Até quando o sertão sofrerá com esse mau?”. O
aluno também volta a questionar, no mesmo parágrafo, sobre como será o futuro daqueles que
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precisam de suas plantações para sobreviver e não têm como plantar por conta da seca. No
último parágrafo do texto, o aluno parece constatar que a esperança do camponês nordestino
está no céu, pois o aluno afirma que o que resta para esse homem do campo é esperar pela
chuva. Ele encerra se apiedando do sertão: “pobre sertão”, por conta da seca, mas dá a entender
que a situação dos moradores das outras regiões não é melhor, pois a chuva, nesses lugares, só
aparecem para deixar as pessoas reféns dela, destruindo casas, famílias etc. Concluindo que o
camponês pobre sofre tanto em época de cheia quanto na seca, pois o que causa sofrimento, na
verdade, é a condição social precária em que vive.
Os textos produzidos utilizam uma linguagem bem próxima da fala, com repetições,
por exemplo. Os alunos tentaram aproximar a realidade retratada no poema com aquilo que na
contemporaneidade está sendo divulgado na mídia, a grande seca no Sudeste, sobretudo em São
Paulo e a mudança de comportamento do camponês nordestino que, talvez por conta dos
programas sociais, não migra com tanta frequência para os grandes centros, nem mesmo com o
advento da estiagem.
No final do encontro, o professor pediu para os alunos pesquisarem sobre a Semana
de Arte Moderna e perguntassem à professora de Arte a respeito desse evento.
3.8 O Segundo Encontro
No encontro seguinte, a professora de arte e o professor de Português mostraram aos
alunos um vídeo, selecionado previamente pela professora, a respeito da Semana de Arte
Moderna (História da Arte – Semana de 22 e o Modernismo no Brasil). Esse vídeo tem a
duração de aproximadamente 13 min e seu conteúdo, embora possa ser encontrado na Internet
através do sítio “Youtube.com”, só pôde ser disponibilizado para os alunos por uma mídia digital
“pen drive”, contando com o auxílio de um projetor de multimídia e de um computador, já que
a escola não contava, na época, com a Internet. O projetor de multimídia e o computador foram
conseguidos pelo próprio professor, pois, dos três aparelhos de multimídia da escola, dois foram
roubados e um estava quebrado. Quanto ao computador, a escola só possuía um computador na
secretaria e outro na diretoria, não sendo possível deslocá-los para a sala de aula. A exposição
do filme transcorreu normalmente, embora alguns alunos reclamassem do calor insuportável
dentro da sala de aula, pois a sala de vídeo estava desativada desde que foi arrombada por
vândalos e a sala de aula não contava nem com ventiladores, embora seja totalmente adaptada
para receber um sistema de climatização por ar condicionado. O problema foi resolvido com a
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sugestão feita pelos professores de que todos fossem beber água antes do início do filme. Em
seguida, a professora falou a respeito do vídeo e dos movimentos de vanguarda, incluindo o
Modernismo. Ela deu um enfoque mais voltado para as artes, em geral, sobretudo as artes
plásticas, porém o professor reforçou a exposição, falando sobre a literatura, mais
especificamente sobre poesia moderna, a nova estética modernista e sobre os idealizadores da
Semana de Arte Moderna ligados à literatura. Nesse dia, não se se pôde mais realizar nenhuma
outra atividade, pois a bomba d’água da escola quebrou e as aulas ocorreram somente até o
intervalo (15h).
3.9 O Terceiro Encontro
No terceiro encontro, os alunos, ao entrarem na sala, foram apresentados ao poema
“Caminhos do Sertão” de Auta de Sousa (cf. ANEXO X). Como fundo musical, a Canção
“Serenata do Pescador” de Eduardo Medeiros e Othoniel Menezes (cf.ANEXO Y), mais
conhecida como “Praieira dos meus amores”, embalou a leitura do poema. Depois, o professor
propôs que os alunos fizessem a leitura de “Manhecença” de autoria de Jorge Fernandes e
comparassem esse poema com o de Auta de Sousa, principalmente destacando a questão
estética.
Os textos produzidos com o resultado das comparações foram pouco espontâneos,
muito influenciados pelo discurso do professor de Português e da Professora de Arte. É natural
que o aluno utilize esse recurso (de reproduzir o discurso do professor), pois, para tratar de um
tema tão estranho à sua realidade, falta um repertório próprio, que o indivíduo só desenvolve
ao longo do processo de acomodação e reflexão sobre a nova realidade que lhe é apresentada.
Essa influência fez com que boa parte dos textos não fossem produzidos em prosa, como era o
esperado, mas em tópicos (cf. ANEXOS D, E, F).
A primeira atividade (ANEXO D) exemplifica bem o que foi dito, o aluno traçou um
paralelo entre os dois poemas e classificou as rimas e o poema de Auta de Sousa (rimas paralelas
e poema lírico). É preciso enfatizar que essa análise foi livre, o aluno baseou-se no
conhecimento adquirido através das aulas sobre o gênero poema que aconteceram em bimestres
anteriores e pôde consultar o seu caderno com as anotações sobre a matéria. O aluno também
enfatizou a presença de rimas no poema de Auta de Sousa, classificando-o, com base nesse fato,
como tradicional e afirmou que ambos, o poema de Auta de Sousa e de Jorge Fernandes, eram
líricos, pois expressavam o sentimento dos poetas.
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Na segunda atividade (ANEXO E), o poema de Jorge Fernandes também foi citado,
ele foi classificado como moderno por não ter rimas e não se preocupar com uma métrica. Na
terceira atividade (ANEXO F), nota-se que o aluno procura fazer uma análise mais completa
da estrutura e estética dos dois poemas. Ele classifica os versos do poema de Auta de Sousa
como decassílabos e diz que o poema contém “palavras erradas”, por ter sido escrito
antigamente, quando se escrevia diferente de hoje. Essa análise foi espontânea e apareceu no
exercício depois de o aluno ter perguntado ao professor por que a ortografia de algumas palavras
do poema de Auta de Sousa era diferente do que ele conhecia como “correto”. Quando o mesmo
aluno analisou o poema de Jorge Fernandes, disse que ele não tinha rimas nem se preocupava
com métrica, ao contrário do outro poema de Auta de Sousa. Ele afirmou também que Jorge
Fernandes utilizou, no poema, palavras do nível coloquial, ao contrário do poema de Auta de
Sousa que era “informal” (a troca do vocábulo “formal” pelo vocábulo “informal” foi percebida
pelo professor e veio a ser esclarecida no sexto encontro).
3.10 O Quarto Encontro
No quarto encontro, os alunos releram o poema “Manhecença”, porém, antes da
leitura, uma pequena explanação biográfica sobre Jorge Fernandes foi feita pelo professor a
pedido dos alunos, que despertaram curiosidade sobre a vida do poeta. Em seguida, os alunos
foram instigados a encontrar no poema elementos característicos que marcassem o estilo de
Jorge Fernandes, com base nos poemas lidos até então.
Essa análise deveria ter sido feita de maneira livre e espontânea, o aluno deveria valerse apenas do repertório de informações sobre o assunto adquirido até então, porém foi
contaminada pelo fato de um dos grupos ter descoberto em um sítio da internet a biografia de
Jorge Fernandes (muitos alunos usam “Smart Phones” na sala, embora seja proibido) e
repassado o endereço para o outro grupo. Com isso, a análise foi feita de forma bastante
objetiva, quase robótica, pois os alunos limitaram-se a “pescar” no texto traços característicos
da poética de Jorge Fernandes os quais foram citados no referido sítio (cf. ANEXOS G, H, I).
Apesar de saberem que a atividade feita em sala valia somente como participação, o apelo de
se usar as novas tecnologias como memória auxiliar, evitando, com isso, que se possa pensar e
refletir a partir do seu próprio conhecimento acumulado, afetou os alunos. Esse fenômeno
moderno também afeta a todos que precisam realizar um trabalho intelectual nos dias de hoje,
em que a inteligência artificial está à disposição de todas as faixas etárias e classes sociais.
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Constatado o fato, o professor alertou os alunos para a inutilidade dessa “cola extemporânea”,
ainda mais porque a atividade não valia uma nota específica.
A referida consulta à Internet acabou servindo de referência para a análise do poema
“Manhecença”, pois no sítio consultado havia elementos da poética de Jorge Fernandes que
foram destacadas, como: versos livres, ausência de pontuação, onomatopeias, linguagem
coloquial, citação de elementos do cotidiano etc.
Na primeira atividade destacada (ANEXO H), o aluno identificou os versos livres do
poema, encontrou o uso da linguagem coloquial no verso “Mama o leite quente que chia nas
cuias espumando...” Também enxergou ausência de pontuação em: “As janelas das serras estão
todas enfeitadas / De cipó florado...” O aluno reconheceu as onomatopeias: “E o coên! coên!
do dia novo – / No – mên – fanhoso dos bezerros... / Nas carreiras da cutias... no zunzum de
asas dos besouros”, falou sobre a referência a fatos do cotidiano, no poema, destacando: “Leva
o primeiro banho nos açudes” e encerrou pondo em destaque “nos pinotes dos cabritos...” como
exemplo da presença de traços regionais no poema. Na segunda atividade destacada (ANEXO
I), o aluno pareceu ter realizado o exercício de forma displicente, só para cumprir com a
obrigação de registrar a participação no encontro. Ele pareceu ter localizado no texto a presença
das mesmas onomatopeias já citadas na atividade destacada anterior, o que não poderia ser
diferente, destacou somente o primeiro verso do poema “O dia nasce grunindo pelos bicos”
como exemplo do uso de versos livres, evidenciou o uso de linguagem coloquial em “Mama o
leite quente que chia nas cuias espumando...” , assim como o colega do exercício anterior, o
que também não é de se estranhar já que os alunos podiam fazer as atividades em grupo e
mostrá-las individualmente.
Mais uma vez, é importante frisar que o professor deixava para tecer comentários sobre
as atividades de uma determinada aula (pois levava as atividades para casa para analisá-las e
registrar a participação dos alunos na caderneta) no encontro posterior. Esses comentários
procuravam não identificar um aluno e uma atividade específica, o professor focava os possíveis
desacertos e contradições encontrados, de forma geral, destacando alguns pontos sobre tal exercício
que denunciavam um entendimento equivocado a respeito de alguma questão.
3.11 O Quinto Encontro
No Quinto Encontro, os alunos leram três trechos de cartas escritas pelo poeta e crítico
literário Mário de Andrade para o destinatário Câmara Cascudo, tratando do assunto: Jorge
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Fernandes (cf. ANEXO W). O primeiro trecho é de uma carta datada de 06 de setembro de
1925, o segundo trecho é de 03 de fevereiro de 1926 e o terceiro trecho é de 12 março do mesmo
ano. Em seguida, os alunos, que já tinham sido apresentados aos personagens dos trechos das
cartas, teceram comentários, sempre separados por grupos de meninos e meninas, a respeito do
conteúdo dos trechos.
Uma aluna fez referência aos elogios que Mário de Andrade havia feito a Jorge
Fernandes: ela disse que talvez ele pensasse que um natalense não seria capaz de produzir um
poema de valor, disse que havia morado em São Paulo e sofrido preconceito por ser potiguar,
também questionou se Jorge havia enriquecido com o ofício de poeta, o que foi prontamente
negado pelo professor, que explanou a respeito da diferença entre ser famoso e reconhecido na
sociedade de hoje e outrora, principalmente em se tratando do ofício de literato.
Os dois grupos também questionaram a respeito da guerra do Paraguai, citada em dois
dos trechos lidos. Após breve e sucinta explanação do professor acerca da referida guerra, os
alunos foram apresentados ao poema “Remanescente”, de Jorge Fernandes, citado nos trechos
das cartas. Foi realizada uma leitura e interpretação livre do poema, com um debate entre os
grupos. O professor pediu para que os alunos notassem a semelhança entre a temática tratada
no poema e a letra da canção “Serenata do Pescador” ouvida no encontro anterior. Isso os levou
a divagar a respeito de como se namorava no início do Século XX e como se namora nos dias
atuais, pois os dois textos retratam, segundo os alunos, um romantismo em relação ao ato de
namorar que não está mais presente hoje em dia. O sentido da palavra “remanescente” também
foi motivo de questionamento por parte dos alunos, o que foi prontamente esclarecido por um
dos meninos que havia consultado um conhecido sítio de pesquisas através da “Internet” do seu
aparelho celular.
Ao término do encontro, o professor pediu para que os alunos registrassem em
pequenos textos escritos (poderiam ser frases ou parágrafos) as principais impressões que
tiveram sobre o poema “Remanescente” (cf.ANEXOS J, K). Esses registros também se
mostraram fortemente influenciados pelo discurso do professor, porém alguns relatos já se
mostraram mais espontâneos, talvez por terem sido produzidos depois de uma conversa
informal e aberta a respeito dos textos analisados. Na faixa-etária em que os alunos se
encontravam e, principalmente, pela situação social precária em que vivem, a dificuldade de se
expressar sem copiar o discurso do leitor mais experiente foi diagnosticada como um problema
a ser trabalhado.
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Na primeira atividade destacada (ANEXO J), o aluno relata que o poeta expressa no
poema “Remanescente” que é como os antigos poetas natalenses, pois, como eles, cria seus
poemas tendo como inspiração as belezas de sua terra, ou seja, o poeta moderno aproxima-se
dos poetas do passado nesse aspecto. O aluno ainda diz que os poetas antigos podem estar
mortos mas que, possivelmente por conta de sua obra, nunca serão esquecidos por aqueles que
vivem no lugar onde eles viveram e produziram seus poemas. Nessa atividade, o aluno vai mais
além em sua interpretação, ele diz que o poeta de “Remanescente” afirma que é o herdeiro dos
antigos poetas e que, mesmo que esses poetas antigos não tenham conseguido ser reconhecidos,
ele tinha a esperança de sê-lo. A análise interpretativa encerra-se com a afirmação de que o
poema lido não segue uma métrica e, por isso, é moderno.
A atividade relatada significou um salto qualitativo no momento em que o aluno
estabelece uma relação entre poetas de gerações distintas e, na sua interpretação, abriu espaço
para aprender noção de tradição. Mesmo que o professor não tenha expandido em aulas
posteriores, avalia-se que foi despertado o interesse pela literatura como processo que envolve
autores de gerações distintas, aspecto que será de fundamental importância no futuro do aluno,
ou seja, no Ensino Médio.
Na segunda atividade destacada (ANEXO K), o aluno é bem mais objetivo e resumido,
praticamente não interpreta o poema “Remanescente”, restringe-se a dizer que os versos do poema
classificam-se como: “versos brancos”, pois não têm rimas. Equivocadamente, revela que o poema
em questão é tradicional por não seguir uma métrica e resume sua análise interpretativa, dizendo
que o poema é uma história e é bom, vindo de um natalense, podendo-se inferir que um poeta de
outro lugar talvez tivesse feito um poema melhor.
3.12 O Sexto Encontro
O sexto encontro iniciou-se com a leitura de dois poemas com o mesmo tema: “Aviões
I” de Jorge Fernandes e “A Aeronave” de Augusto dos Anjos (cf. ANEXO Z). Após a leitura
silenciosa, o professor pediu para que os alunos reparassem as possibilidades da linguagem
poética.
Como se pode falar de coisas parecidas de formas bastante distintas, o professor falou
que na época em que os dois poemas haviam sido escritos, a aviação estava em seu nascedouro
e que Natal e Parnamirim, que na época pertencia a Natal, foram muito importantes para o
desenvolvimento desse “novo” meio de transporte. Todos os grupos manifestaram-se para
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revelar que, na semana anterior, o professor de Inglês e o professor de História levaram a turma
a uma aula passeio, uma espécie de “City Tour” por Parnamirim. Essa aula não foi programada
pelo professor de Português, ela foi agendada e planejada pela própria prefeitura, com o objetivo
de fazer com que os alunos conhecessem melhor a sua cidade. Nessa aula, os alunos passearam
pelos monumentos de Parnamirim, um guia local falou sobre a história da cidade, que está
entrelaçada com o início da aviação no Brasil e no mundo; eles foram ao Cajueiro de Pirangi,
à Barreira do Inferno etc. Esse passeio culminou em uma breve visita à Base Aérea de Natal,
que ironicamente está localizada em Parnamirim. Lá, os alunos viram pousos e decolagens de
aeronaves, enquanto o guia falava do relevante papel de Parnamirim para o progresso da
aviação e na 2º Guerra Mundial.
Um aluno inqueriu o professor sobre o que seria o “Rio Grande” e depois de o
professor esclarecer que se tratava do rio Potengi, chegou-se à conclusão de que o avião
retratado no poema era um hidroavião.
Em seguida, o professor propôs aos alunos que registrassem as impressões sobre os
dois poemas no papel, evitando o texto formado de tópicos e tentando construir o texto em
prosa. A maioria dos alunos seguiu a sugestão. Evidentemente, tudo o que se falou sobre poema
moderno e tradicional influenciou o discurso dos alunos, porém, dessa vez, notou-se uma
sensível tentativa de interpretação daquilo que foi dito e não uma mera repetição (cf. ANEXO
L).
Percebeu-se, também, que um dos grupos estava confundindo o nível formal com o
informal, pois estavam trocando um pelo outro, dada a semelhança entre os vocábulos, ou seja,
os alunos encontraram nas palavras “formal” e “informal” um grau de paronímia que os fez
trocar uma pela outra, por isso, em certos textos em que aparece a palavra “formal”, o aluno
queria dizer “informal”. Quando o professor definiu com outras palavras os referidos vocábulos
(a linguagem formal é a da norma culta e a informal é a do cotidiano), a confusão foi sanada;
também foi feita uma breve explanação sobre a função do prefixo “in”. (cf. ANEXO M).
Na primeira atividade destacada (ANEXO L), o aluno classifica o poema “Avião I”
como moderno, pois não apresenta rima e não tem métrica, já o poema “A Aeronave”, apesar
de, segundo o aluno, tratar do mesmo tema, foi classificado como um poema um pouco diferente
do primeiro, pois é tradicional e usa uma linguagem formal, sendo que, no poema “Aviões I”,
a linguagem é informal (não houve confusão nessa atividade, em relação ao sentido dessas
palavras). O aluno encerra dizendo que o poema “A Aeronave” tem rima, segue uma métrica,
mas trata do mesmo tema de “Aviões I”, afirmação que já havia sido feita.
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Na segunda atividade destacada (ANEXO M), o aluno classifica o poema “Aviões I”
como bem “explicativo”, e segue, na análise, elogiando o poema. Ele relata que o poema fala
de aviões e do ronco dos motores e que por isso é moderno e usa a linguagem formal (nota-se
a já citada confusão entre formal e informal). O aluno afirma que a linguagem do poema é muito
boa, pois transmite a alegria do poeta e a felicidade que ele vivia. O texto “A Aeronave” é
descrito como um texto com métrica e popular, tem rima e também fala sobre aeronaves
(aviões), é muito expressivo e fala sobre aviões de maneira diferente, porém o aluno não revela
essas diferenças.
No sexto encontro, a Unidade Temática sobre a poesia modernista de Jorge Fernandes
ganhou complexidade com a inserção de um poema de Augusto doe Anjos. Assim, a apreensão
do sentido do que seja “poesia Modernista” foi reforçada com o tema da aviação, representado
em dois poemas de épocas distintas, mas relacionados por meio do nível semântico da
linguagem. Ressalta-se, portanto, a importância de explorar o nível semântico como um
elemento constituinte de uma unidade temática.
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3.13 A Oficina
Fotografia 4: Registro fotográfico da performance do
professor Edilberto Cleutom Santos, em sala de aula

Foto: Almir César – Setembro de 2014.

Aos Seres Epicenos4
Para ser fiel ao outro
Sejas fiel a ti mesmo
Não te traias, não te vendas
Não te troques por barganhas,
Que disso tu nada ganhas
Mas tão somente te afastas
Pouco a pouco de quem
Um dia puderas ser.
Então vendido, trocado
Barganhado e negociado
Farás de ti um produto
Como um corpo devoluto.
Traindo a ti de que vale
Tua fidelidade ao outro
Que não te vê por inteiro
Mas sempre a pior metade?
Fiel a ti não serás
capaz de o outro trair
porque serás sempre pleno
e não um ser obsceno.
Edil C. (Pseudônimo de Edilberto Cleutom Santos)

4

Esse poema foi retirado, com autorização do autor, da página oficial do “Face Book” do referido poeta.
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O sétimo encontro trouxe, à sala de aula, um convidado: o Professor de Língua
Portuguesa de Rede Municipal de Parnamirim, Edilberto Cleutom Santos, poeta, contista e
contador de histórias, conhecido na referida Rede por fazer um trabalho de incentivo à leitura
através do texto literário usado em contações de histórias, oficinas de poesia etc.
O professor Edilberto, depois de se apresentar, pediu para que os alunos lessem um
diálogo sobre “A Poesia e a Metáfora”, travado entre os personagens do livro O Carteiro e o
Poeta de Antonio Skármeta (cf. ANEXO N). Também foram lidos os poemas “Motivo” de
Cecília Meireles e “Fraga e Sombra” de Carlos Drummond de Andrade (cf.ANEXO N). É
importante frisar que o professor visitante lecionou na escola do ano de 2009 até o ano de 2012,
sendo conhecido da maioria dos alunos, pois, além de ter ensinado Língua Portuguesa nas
turmas do 6º ano, foi, por dois anos, o responsável pela sala de leitura no turno vespertino,
promovendo semanalmente atividades de alfabetização e letramento, usando como ferramenta
o texto literário oral e escrito.
A leitura foi o ponto de partida para que, com base no diálogo e nos poemas, o poeta
convidado iniciasse uma discussão sobre a diferença entre poesia e poema e sobre a relação
entre o fazer poético e a linguagem metafórica. O poeta expôs suas experiências e sua visão a
respeito da poesia, mas, sobretudo, deixou que a turma também interagisse, o que tornou a
experiência mais lúdica. Os alunos puderam expressar-se, por exemplo, criando metáforas e as
verbalizando. O fato de o referido professor e poeta haver ensinado à maioria dos alunos da
sala no 6º ano motivou calorosa empatia entre ele e os discentes. Edilberto contou duas
pequenas histórias floreadas por linguagem figurada, pediu para que os alunos comentassem
sobre elas e também recitou poemas.
No final, o poeta visitante pediu para que os alunos se expressassem metaforicamente,
construindo pequenos textos, que podiam ser frases ou versos, ele falou que os alunos poderiam
desenhar gravuras para enriquecer esses textos (cf. ANEXOS O, P, Q).
Na primeira atividade destacada (ANEXO O) o aluno usa a linguagem figurada para
falar da morte “O PAVOR DE UM SONO ETERNO MIM TRAIS AFLIÇÃO”. Em um texto
escrito repleto de traços de oralidade, ele trata da morte de maneira eufêmica e ainda orna o
texto com o desenho de um “caixão”, fazendo com que as linguagens visual e verbal
interagissem. Na segunda atividade destacada (ANEXO P), o aluno expressa-se
figurativamente e metonimicamente através da frase: “Nos teus olhos encontro a paz que
preciso”. Ele também ilustra o texto com o desenho das feições de uma mulher, dando destaque
aos olhos. Na terceira atividade destacada (ANEXO Q), o aluno criou a frase “A dor é como
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uma rosa com espinhos fere sem sentir”, nela estão presentes a comparação entre dor e a rosa
com espinhos e a antítese entre a dor ferir e não se sentir essa ferida. A frase é ilustrada também
por um desenho e, nessa atividade, o desenho é de uma rosa cheia de espinhos.
Esse encontro com o professor convidado caracterizou-se como um desvio da temática
proposta, no entanto, significou um aprofundamento e uma motivação a mais para a apreensão
do gênero trabalhado na Unidade. Nele, os alunos tiveram um contato bastante interessante com
o poema e puderam exercitar, de forma livre, a sensibilidade poética. O objetivo era preparar a
turma para a atividade final que exigiria, além da compreensão da Unidade Temática no que
diz respeito à poesia de Jorge Fernandes, também a apreensão dos elementos do gênero literário
correspondente e a produção textual relativa a essa unidade.

3.14 A Atividade Final
O oitavo encontro encerrou as atividades da intervenção. Nele, o professor propôs aos
alunos uma atividade avaliativa final, pois, até então, os exercícios sugeridos foram atividades
ordinárias e corriqueiras feitas em sala, no horário da aula com o objetivo de levar os alunos a
refletir sobre as novas informações que lhes eram expostas. Foi sugerido que, após a leitura das
cartas e dos poemas que ensejaram a escrita dessas cartas, os alunos deveriam redigir também
uma carta destinada ao professor poeta que visitou a turma, Edilberto Cleutom dos Santos, pois
o encontro entre ele e a turma repercutiu positivamente na escola, estreitando os laços afetivos
que já uniam o visitante aos alunos do 9º ano.
O professor pediu para que o aluno remetente tratasse do mesmo assunto que motivou
as aulas: a literatura, a poesia e. mais especificamente, a obra do poeta Jorge Fernandes. A carta
poderia conter impressões sobre o poeta Jorge Fernandes e seu estilo, além de opiniões sobre a
arte, a poesia, o fazer poético e a própria literatura, de um modo mais geral. Essa atividade valeu
10,0 pontos e equivaleu ao teste do 4º bimestre, que tem o mesmo peso da prova final (10,0
pontos).
O professor observou que os alunos produziram seus textos com mais fluidez nessa
atividade final. O gênero carta pessoal em si, por ser naturalmente informal e ter uma estrutura que
faz parte do senso comum, permitiu que isso acontecesse. Além desse fator, o destinatário das
cartas, o professor visitante, gozava de uma natural intimidade com os alunos da escola, pois atua
na comunidade há algum tempo, então o tom de conversa entre amigos não ficou artificial. Também
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o assunto tratado foi exaustivamente debatido durante vários encontros, proporcionando aos alunos
um repertório maior de informações necessárias para principiar o assunto tratado entre os
interlocutores, e o resultado foi que o assunto tratado entre alunos e professor visitante fluiu com
naturalidade, em um tom cordial e informal (cf. ANEXOS R, S, T, U).
Na primeira atividade destacada (ANEXO R), o aluno dirige-se ao destinatário,
professor Edilberto, pelo primeiro nome, sem nenhuma formalidade. Demonstrando intimidade,
ele relata que o assunto a ser tratado com o poeta é literatura, mais especificamente, ele deseja
expressar sua opinião a respeito desse assunto, confessa que não entende muito bem do tema e
que tem satisfação de tratá-lo com alguém que conheça a matéria.
O aluno também revela que literatura para ele é um meio de se expressar, de colocar para
fora os sentimentos que não tem coragem de revelar para as outras pessoas, diz que Jorge Fernandes
faz isso muito bem e confessa ter gostado de seus poemas. Nesse momento, o assunto, Jorge
Fernandes, entra em pauta. O aluno fala que admira o poeta, apesar de conhecer sua obra há pouco
tempo; diz que gostou do seu estilo moderno e a maneira como ele, Jorge Fernandes, acha as
palavras certas para deixar os poemas “interessantes”, “com sabor de quero mais” e encerra
comunicando ao destinatário que essa é a sua opinião, a do aluno, e espera que o poeta tenha gostado
dela (da opinião).
Na segunda atividade destacada (ANEXO S), o aluno também se refere ao destinatário,
professor Edilberto, informalmente, mas, ao contrário da atividade anterior, trata, logo no
início, do assunto Jorge Fernandes, relata que gostaria de falar sobre suas últimas leituras, que
tem lido Jorge Fernandes e que ele tem poemas muito bons, pois falam do cotidiano e do povo
nordestino, revela que a poesia de Jorge Fernandes também é cheia de onomatopeias e esse
traço característico deixa o poema mais divertido de se ler. Confessa que gostou mais do poema
“Manhecença”, pois esse poema fala da rotina da vida levada no campo, também conta que
nunca gostou muito de poesia, mas, ao ter contato com esses poemas simples, passou a gostar,
despertando um sentimento nunca antes experimentado, pelo gênero poema. O aluno encerra
dizendo que a literatura “em geral” (ele deve estar falando da literatura em prosa), nunca fez
parte da sua vida, mas, ao ler Jorge Fernandes, isso mudou. Ele despede-se do destinatário com
um “Nos veremos em breve”, sugerindo que o assunto não foi encerrado e que deverá dar
prosseguimento à conversa.
Na terceira atividade destacada (ANEXO T), o aluno, depois de saudar o destinatário
com um “Olá”, expressa que está lendo os poemas de Jorge Fernandes recomendados pelo próprio
destinatário, fala da estrutura dos poemas de Jorge, dos versos livres e da facilidade de entender
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o texto. Fala que gostou tanto desses poemas, que fez uma pesquisa sobre o autor deles, em
seguida, começa a relatar o que, aparentemente, encontrou na pesquisa (fatos sobre a vida e a obra
do poeta modernista). Todo o restante do texto parece ficar contaminado por esses dados
retirados, possivelmente, da Internet, o que compromete a espontaneidade da carta.
Na quarta atividade destacada (ANEXO U), o aluno começa a carta com um estilo típico
do texto oral, o tom é quase familiar, ele trata o destinatário por Betinho e o chama de “amigo”.
Sempre com uma nuance própria da conversa, o aluno diz que leu poemas de Jorge Fernandes, que
gostou do poema “Manhecença” e “Canção do Inverno” (esse poema não foi lido durante a
intervenção, o que denota que o aluno fez uma pesquisa sobre o poeta e leu outros poemas de autoria
do autor) e que não gostou do poema “Té-Teu” (outro poema não lido durante as aulas). O aluno
também fala que gostou de Jorge Fernandes, porque seus textos são fáceis de entender e que passou
a gostar de literatura quando começou a ler os poemas modernos de Jorge Fernandes. Diz também
que adorou imaginar as cenas descritas nos poemas. Em outra parte da carta, o aluno começa a
discorrer sobre a literatura de forma geral, diz que ela é uma manifestação artística que recria a
realidade da maneira que o artista a percebe. Em seguida, o aluno fala sobre a poesia, ele diz que
ela é uma composição, em versos, bem feita e bela. Ela encerra o texto dizendo que agora gosta de
tudo o que contenha poesia e pede para o destinatário responder a carta.
Os alunos expressaram, nas cartas, as suas impressões sobre a literatura e o fazer
poético, o que permite afirmar que foi plantada uma semente de conhecimento sobre esse tema
capaz de germinar futuramente na mente de um futuro adulto mais sensível e mais humano.
Embora, de fato, não se possa mensurar o quanto de exagero nas afirmações que uma carta
possa conter, pois não podemos olhar nos olhos do remetente e ouvir o seu tom de voz; as cartas
analisadas, de modo geral, confirmam a conclusão de que a leitura do texto literário (poemas
de Jorge Fernandes) incentivou-os a ler mais livros, poemas etc., pois muitos alunos revelaram,
de maneira simples, direta e utilizando expressões e ortografias próprias que isso ocorreu,
apesar de a literatura, em geral, nunca ter feito parte da vida deles. Alguns alunos ficaram
instigados em desvendar o universo da leitura e da poesia, pois as cartas escritas por eles
revelaram que a curiosidade fez com que outros poemas de Jorge Fernandes fossem lidos e
alguns revelaram, nas cartas, o desejo de continuar explorando o terreno da literatura.
Outras cartas revelaram que alguns alunos, talvez com medo de uma nota baixa, copiaram
trechos de biografias e relatos sobre os temas a serem conversados nas cartas, pois essas cartas
continham datas e frases feitas as quais não foram utilizadas nas aulas que antecederam o trabalho
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final. Como os alunos fizeram essa atividade em casa, esse risco sempre ocorre, principalmente em
épocas de acesso irrestrito à informação através da internet.
3.15 Reflexões Sobre a Intervenção
A intervenção ocorreu sempre tendo como referência o fato de não se poder negar ao
aluno do 9º ano do Ensino Fundamental, o qual se encontra na fase inicial de letramento, a
oportunidade de avançar no letramento literário, que é específico, pois a literatura possui uma
linguagem muito singular e é seu papel “[...] tornar o mundo compreensível transformando a sua
materialidade em palavras de cores, odores, sabores e formas intensamente humanas” (COSSON,
2006, p. 17). Cientes também de que o letramento literário precisa da escola para acontecer e

que somente a leitura do texto literário não é capaz de fazer esse tipo específico de letramento
se efetivar; foram concluídas as atividades.
Dadas as circunstâncias precárias da escola, a qual teve de suspender parcialmente as
atividades totalmente por duas vezes, por falta de merenda e também por conta de um
arrombamento na secretaria e diretoria, o trabalho transcorreu normalmente no que competia
aos alunos e ao professor. Não foi registrado nenhum ato de indisciplina e a participação em
todas as atividades, por parte dos alunos do 9º ano que não se evadiram, ocorreu sem ausências
significativas ou quantidade de faltas que pudessem atrapalhar o processo.
Levando-se em consideração a condição social desfavorável em que os alunos estão
inseridos, a leitura do texto literário, na forma de poemas, pôde contribuir para a inserção de
muitos dos alunos da série citada no mundo das letras, freando um processo cruel e intenso de
“brutalização” desses mesmos alunos, processo que se inicia desde muito cedo, instigado pelo
ambiente familiar e social desestruturado em que muitos dos alunos estão entremetidos. Essa
impressão é confirmada através de relatos espontâneos de alunos, já aprovados, no final do ano
letivo (2014) que revelaram que antes achavam o texto poético difícil e distante deles e agora
se sentiam, inclusive, capazes de produzir poemas, fazendo com que o professor doasse alguns
livros de sua propriedade, contendo esse gênero literário (poema), em favor desses alunos
(cinco ao todo).
Mais uma vez, a escola se ressentiu do fato de não dispor de uma biblioteca, a qual
complementaria o processo com a oferta de obras literárias variadas, contribuindo, assim, para
a formação de novos leitores. Ademais, a sala de leitura, incompreensivelmente, não é
disponibilizada para os alunos do Ensino Fundamental II. Com isso, frustrou-se a expectativa
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de se construir uma parceria entre o professor de Língua Portuguesa e o bibliotecário ou entre
aquele e o professor da sala de leitura.
Deixando os obstáculos de lado, já que a sabedoria popular preconiza que toda vitória
e todo progresso só são devidamente valorizados se vierem acompanhados de sacrifícios,
acredita-se que uma semente foi plantada durante a realização das aulas e espera-se que essa
semente dê bons frutos capazes de modificar a vida dos futuros leitores (alunos do 9º ano), pois
a literatura incentiva a “não passividade”, ela é geradora de conflitos, os quais provocam
pequenas revoluções internas e mudanças urgem para alterar o cenário da comunidade em que
os alunos citados atuam. Essa semente plantada pode também mudar a prática em sala de aula
do professor de Língua Portuguesa, humanizando-a e tornando-a mais aberta e sensível às
contradições do mundo e da sociedade, pois a literatura é ferramenta essencial para confirmar
o homem na sua humanidade. Essa certeza pode ser referendada pelo trecho citado abaixo:
Por isso é que nas nossas sociedades a literatura tem sido um instrumento
poderoso de instrução e educação, entrando nos currículos, sendo proposta a
cada um como equipamento intelectual e afetivo. Os valores que a sociedade
preconiza, ou os que considera prejudiciais, estão presentes nas diversas
manifestações da ficção, da poesia e da ação dramática. A literatura confirma
e nega, propõe e denuncia, apoia e combate, fornecendo a possibilidade de
vivermos dialeticamente os problemas. Por isso é indispensável tanto a
literatura sancionada quanto a literatura proscrita; a que os poderes sugerem e
a que nasce dos movimentos de negação do estado de coisas predominante.
(CANDIDO, 1988, p. 175.)
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4 PRODUTO FINAL – SUGESTÕES DE ATIVIDADES
Neste capítulo, recuperamos a discussão apresentada nos capítulos anteriores e
apresentamos sugestões de atividades relativas ao ensino de literatura, com o objetivo de
oferecer, ao professor, alternativas metodológicas para o trabalho com o texto literário na sala
de aula, de acordo com as metas do Mestrado Profissional – PROFLETRAS – ao qual esta
dissertação se vincula. Com esta especificidade, o texto do capítulo repete trechos dos capítulos
anteriores e, para tornar mais prático o Produto Final, integra-o ao corpo da dissertação por
entender que esse produto é avaliado de forma integrada ao texto dissertativo.
4.1 Apresentação: A Literatura no Ensino Fundamental
Esse material didático foi elaborado com a intenção de contribuir para o ensino de
literatura na escola, sobretudo no Ensino fundamental, pois é sabido que a literatura vem
perdendo espaço no ambiente escolar, deixando de ser utilizada como uma aliada no processo
de conscientização social e humanização do aluno, para ser enquadrada numa proposta de
ensino de língua materna que privilegia em demasia os aspectos linguísticos, os quais não
devem ser desprezados. Porém, limitar a contribuição do texto literário na formação e
letramento do aluno somente como um pretexto para estudar aspectos linguísticos do idioma é
subestimar a capacidade da literatura como uma ferramenta de vanguarda para a formação
integral dos jovens, seja no aprimoramento do uso de uma língua ou na formação moral, política
e cultural do discente. De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais referentes ao
ensino de literatura:
A questão do ensino da literatura ou da leitura literária envolve, portanto, esse
exercício de reconhecimento das singularidades e das propriedades
propositivas que matizam um tipo particular de escrita. Com isso, é possível
afastar uma série de equívocos que costumam estar presentes na escola em
relação aos textos literários, ou seja, tratá-los como expedientes para servir ao
ensino das boas maneiras, dos hábitos de higiene, dos deveres do cidadão, dos
tópicos gramaticais, das receitas desgastadas do ‘prazer do texto’, etc. Postos
de forma descontextualizada, tais procedimentos pouco ou nada contribuem
para a formação de leitores capazes de reconhecer as sutilezas, as
particularidades, os sentidos, a extensão e a profundidade das construções
literárias (BRASIL, 1999, p. 30).

O material elaborado propõe que o ensino de literatura ocorra por meio de uma
Unidade Temática baseada no método de Sequência Didática, pois esse método propicia ao
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professor elencar uma variedade de atividades e estratégias necessárias à efetivação do ensino
da literatura, a partir de um tema central, sempre com materiais didáticos diversificados,
podendo dar enfoque a subtemas interdisciplinares que estimulem a curiosidade e a criatividade
do aluno. Segundo Santos (2007, p. 4), “Trabalhamos com o conceito de Unidade Temática,
uma forma flexível de material didático e, por isso mesmo facilmente adaptável aos diversos
contextos escolares em que o professor pretenda utilizá-lo”.
Os frutos colhidos desse processo podem ser mensurados e avaliados, na medida em
que os alunos expressem o conhecimento adquirido, através da produção de textos diversos,
literários ou não, pois o texto escrito tem um papel primordial na função de sistematizar e
registrar um conhecimento novo. Tal processo considera o que preconizam os Parâmetros
Curriculares Nacionais: “Os conteúdos de língua e linguagem não são selecionados em função
da tradição escolar que predetermina o que deve ser abordado em cada série, mas em função
das necessidades e possibilidades do aluno” (BRASIL, 1999, p. 37). Assim, torna-se possível
permitir que o aluno, em sucessivas aproximações, se aproprie dos instrumentos que possam
ampliar sua capacidade de ler, escrever, falar e escutar.
O gênero carta particular ou pessoal constitui uma importante tradição discursiva que
carrega consigo uma gama de informações e conhecimentos que dão margem ao seu uso como
suporte didático em sala de aula, nas diferentes áreas de conhecimento estudadas pelos alunos
do ensino fundamental.
No caso específico desta proposta, acredita-se haver plena possibilidade de utilização
de uma sequência de cartas como elemento motivador, na tentativa de seduzir os educandos a
adentrarem no mundo da literatura. Ademais, a correspondência entre escritores vem servindo
de tema a muitos estudos na área da Literatura, por trazerem, no seu bojo, muito do discurso e
das experiências vividas pelos escritores, transparecendo isso nas suas obras.
O gênero carta pode perfeitamente fazer parte dos conteúdos de turmas de alunos cujo
objetivo é a introdução à leitura literária ou mesmo o aprofundamento de questões relativas à
introdução da sistematização do conhecimento sobre o patrimônio literário nacional.
Com relação ao uso da carta literária, a produção de cartas entre os intelectuais brasileiros,
muito comum em épocas de poucos recursos tecnológicos modernos de comunicação, interessa à
pesquisa sobre o processo formativo local, sobretudo porque: “Escrever cartas era uma atividade
essencial à maioria dos intelectuais brasileiros até a segunda metade do século XX, quando ainda
não era tão evidente o domínio da tecnologia informacional computadorizada nas comunicações
interpessoais” (ARAÚJO; SÁ, 2012, p. 121).
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A carta é uma fonte rica de informações necessárias para que os alunos do Ensino
Básico se insiram, através da leitura desse gênero de fácil absorção e cognição, dentro do
universo da literatura, pois, com os elementos contidos nessas referidas cartas, os receptores
poderão apreender melhor as características particulares dos autores, até mesmo conhecendo
suas posições ideológicas e posturas estéticas, além do contexto histórico em que estão
inseridos, desmistificando a ideia de que o literato não é uma pessoa comum, é inalcançável e
não pode inserir-se na realidade do aluno.
O tema central a ser trabalhado, como sugestão, é o Livro de Poemas de Jorge Fernandes
(1927), pois boa parte da estética e do conteúdo dessa obra foi discutida e comentada pelo próprio
poeta, por Câmara Cascudo e por Mário de Andrade (precursor da estética modernista no Brasil)
através de cartas trocadas entre esses personagens emblemáticos da literatura brasileira. Além disso,
Jorge Fernandes cantou, através de seus versos, não só aspectos relacionados às aflições e agruras
do homem moderno do início do Século XX, mas também soube, como poucos, particularizar sua
temática, aproximando-a do seu “terreiro”, da sua região, da sua cidade, a provinciana Natal daquela
época. Sem dúvida, o conteúdo rico dos poemas de Jorge Fernandes está presente no inconsciente
coletivo daqueles que hoje vivem e andam pelos mesmos espaços cantados em versos pelo poeta.
Sendo assim, o presente trabalho apresenta uma proposta de ensino de literatura voltada para alunos
do 9º ano do Ensino Fundamental de qualquer escola pública ou privada, principalmente do Rio
Grande do Norte.
A desmistificação da figura do literato como um ser totalmente abstrato e ocupante de
um espaço essencialmente transcendente e distante da realidade do leitor/aluno passa por um
esforço em provocar empatia entre o referido leitor e a obra, por isso, o fato de se estudar um
autor da terra é uma estratégia que facilita essa empreitada. Assim, é sugerido ao leitor do
material didático de outra região do país, que adapte as sugestões do livreto à sua realidade,
pois diversos intelectuais das várias regiões do país trocaram impressões sobre suas obras
através das chamadas cartas literárias.
4.2 Sugestões de Atividades: A Carta
Sugere-se que, no início, seja apresentada aos alunos a carta5 escrita pelo poeta Jorge
Fernandes a Câmara Cascudo. Depois da leitura individual, livremente, os alunos serão

5

A carta de Jorge Fernandes foi digitada na íntegra, no corpo desta dissertação, uma vez que este se trata de um
trabalho de pesquisa, de efeito didático, sem valor comercial, considerando-se os direitos autorais.
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incentivados a falar sobre tal carta. É importante que o professor os deixe à vontade, para que
os alunos teçam comentários menos técnicos e mais espontâneos. Como a referida carta traz e
cita alguns poemas, esses textos podem também entrar em discussão através de uma livre
análise, pois é necessário que o ensino da literatura se dê a partir do próprio texto literário, sem
recortes de textos, leitura prévia de críticas ou interferência direta de um leitor mais experiente,
como é o caso do professor. Essa realidade já é comprovada em estudos:
As novas gerações ainda agora, no segundo grau e universidade, não leem
literatura, mas críticas, das quais extraem dados para informar nos exercícios
de múltipla escolha dados que logo esquecerão, junto com o texto literário não
lido (YUNES, 2014, p. 54).
Natal, 10.11.28
Cascudinho,
Recebi sua carta e seu retrato. O retrato está mesmo garantido; V. é peitado
pra gostar de livros. Menino! V. assim morre de estudar... Eu pensei que V.
estivesse já de volta. Quando vem? Aqui não tem nada de novo não. Tudinho
aquilo mesmo. Vi o que você disse sobre o branco, etc. Eu vou juntar a esta o
que tenho feito sobre a besteira literária. Estou publicando no ESTADO uns
poeminhas da Cidade. Só pra dar que fazer aos inveterados sonetistas de Natal.
Tem OS CEGOS e BANDA DA GRETUESTENE, FUTEBOL, A
INSTRUÇÃO e outras besteirinhas. Tenho lido V. pela REPÚBLICA e gostei
muito dos poetas do pé. Eu tenho andado um pouco adoentado e por este
estado de nervos estou me tornando lírico. Vou ver se mando com esta o
princípio de uma série de poemas sentimentais. Vou até reproduzir aqui:
‘Canção da Seca’
O Nunes me disse que mandou um longo estudo sobre o meu livro pra FOLHA
DO NORTE, do Pará. Aqui nada há que se possa ler sobre poesia, é tudo de
mim pra pior.
O MAGESTIC sempre o mesmo. Dei os beijos na canalha toda que V.
mandou, dei, bem entendido, notícias, eu não beijo barbado não! A Li e
Jurema estão boinhas e mandam lembranças pra V... Quando V. vem pra
comermos uma feijoada daquelas? Se eu me lembrar de mais alguma coisa eu
aumento nesta carta doida, se não vai assim mesmo (Ande, vire).
‘OS CEGOS
Ele segurava o ombro dela
E amparados caminhavam.
Ele via por ela
Ela via por ele.
Ele pedia...
Ela via...
Ela era mulher dele
Porque era feia
Ele era o homem dela
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Porque era cego...
Eles dois eram um só...’
‘FUTEBOL
O inglês que era golquíper/ chegou o
Soco na cara do negrinho centeraufer, /
- arengas do futebol!/ O negrinho trincou os dentes / avançou no golquíper /
cascou-lhe a rasteira e as mãos nos peitos / e o vermelho caiu espapaçado
dentro do gol... / Naquela tarde ficou mesmo brasileiro o jogo de futebol... /’
Vou mandar o ‘futebol’ pra antropofagia. V. acha? Adeus . Eu logo lhe
escrevo melhor. Abraça e torna abraçar o
(a) Jorge
CANÇÂO DO RETIRANTE
Entrou janeiro o verão danoso
Sempre aflitivo pelo sertão
Cacimbas secas nem marejavam ...
O moço triste disperançado
Fez uma trouxa de seus teréns
De madrugada – sem despedida –
Foi pra São Paulo pras bandas do sul...
A moça triste se amorrinhou
Ficou biqueira
Virou espeto
-Ela que era um mulherão –
Até que um dia já derrubada
De Madrugada
Foi par São Paulo...
Pra um São Paulo que ninguém sabe não...

Na época retratada pela carta de Jorge Fernandes, a ebulição causada pelo movimento
modernista, na intelectualidade, com seus desdobramentos, pode ser vivamente reconstruída
através da rica correspondência entre os protagonistas do referido movimento. Jorge Fernandes
figura como um desses protagonistas, ele foi introduzido no cerne do movimento modernista
por ninguém menos do que Mário de Andrade, passando a fazer parte da história do
modernismo no Brasil, mas o seu grande incentivador foi Câmara Cascudo. As cartas trocadas
entre os intelectuais citados confirmam essa afirmativa.
A carinhosa carta enviada pelo poeta Jorge Fernandes para o seu amigo e principal
incentivador Câmara Cascudo, no dia 10 de novembro de 1928, uma das poucas catalogadas
cujo remetente é Jorge Fernandes, mostra o quanto Câmara Cascudo era ativo nas suas
atividades intelectuais, pois a carta revela que ele atuava, na época, em Recife, sabidamente
interagindo com os intelectuais de lá e, ao mesmo tempo, divulgando para aqueles que forjavam
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o modernismo brasileiro a existência de um universo literário fecundo em Natal: “Menino! V.
assim morre de estudar... Eu pensei que V. estivesse já de volta. Quando vem?”
O texto da carta também revela a dificuldade de se fazer algo novo em uma terra
provinciana, muito presa às tradições do passado e tímida para encarar as “novidades” que, na
época, abundavam em Natal (a cidade testemunhava, por exemplo, o início da aviação, com
aviões pousando no estuário do rio Potengi), dentre elas o Modernismo, desfazendo os
paradigmas que norteavam o fazer artístico-literário: “Estou publicando no ESTADO uns
poeminhas da Cidade. Só pra dar que fazer aos inveterados sonetistas de Natal”. Nesta carta e
em outras, trocadas pelos mesmos interlocutores ou entre eles e Mário de Andrade, enxerga-se
perfeitamente a utilidade e a importância desse meio de comunicação, em uma época de poucos
recursos tecnológicos, como ferramenta de divulgação e de aprimoramento da arte que se fazia.
Sem dúvida, a carta encurtava as distâncias, sendo bem mais que uma coadjuvante na
empreitada dos artistas envolvidos. É possível identificar no seu texto, por exemplo, planos de
produção literária: “Vou ver se mando com esta o princípio de uma série de poemas
sentimentais”.
A carta de autoria de Jorge Fernandes é composta de três parágrafos e tem como
apêndice os poemas “Canção da Seca (Canção do Retirante)”, “Os Cegos” e “Futebol”. No
primeiro parágrafo, o poeta faz referência a assuntos da intimidade dos dois amigos,
comentários do poeta a respeito do estilo de vida de Cascudo e queixas a respeito da monótona
vida intelectual de Natal: “Recebi sua carta e seu retrato. O retrato está mesmo garantido; V. é
peitado pra gostar de livros. Menino! V. assim morre de estudar...”; “Aqui não tem nada de
novo não. Tudinho aquilo mesmo”. Porém no mesmo parágrafo, o poeta fala da sua militância
enquanto divulgador da nova estética e de seu embate intelectual diário com os “passadistas”
através de artigos e de publicações de poemas modernistas: “Eu vou juntar a esta o que tenho
feito sobre a besteira literária. Estou publicando no ESTADO uns poeminhas da Cidade. Só pra
dar que fazer aos inveterados sonetistas de Natal. Tem OS CEGOS e BANDA DA
GRETUESTENE, FUTEBOL, A INSTRUÇÃO e outras besteirinhas”. Jorge encerra o
parágrafo elogiando as publicações de Cascudo no jornal A República (publicações que
contribuíam com a difusão da estética modernismo) e revelando a Cascudo que iria fazer,
influenciado por seu frágil estado de saúde na época, uma série de poemas repletos de lirismo.
Ele, inclusive, reproduz o poema “Canção da Seca (Canção do Retirante)”: “Tenho lido V. pela
REPÚBLICA e gostei muito dos poetas do pé. Eu tenho andado um pouco adoentado e por este
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estado de nervos estou me tornando lírico. Vou ver se mando com esta o princípio de uma série
de poemas sentimentais. Vou até reproduzir aqui”.
No segundo parágrafo da carta, Jorge Fernandes fala sobre a divulgação de seus
poemas em outros estados da federação e da falta de sincronia entre alguns intelectuais da
cidade e o modernismo que se espalhava pelo resto do país: “O Nunes me disse que mandou
um longo estudo sobre o meu livro pra FOLHA DO NORTE, do Pará. Aqui nada há que se
possa ler sobre poesia, é tudo de mim pra pior”.
O terceiro parágrafo traz amenidades a respeito dos amigos em comum e da família do
poeta, reforça a intimidade vivida entre os dois intelectuais e encerra com dois poemas: “Os
Cegos” e “Futebol”.
Dentre os poemas citados na carta descrita acima, um dos que mais repercutiram, sem
dúvida, foi o poema “Canção do Retirante”, que aparece na carta do poeta Jorge Fernandes para
Câmara Cascudo como “Canção da Seca”. Esse poema tem a estrutura comum aos poemas
modernos: versos livres, híbridos, sem regularidade nas rimas. “Entrou janeiro o verão danoso
/ Sempre aflitivo pelo sertão / Cacimbas secas nem marejavam... / O moço triste disperançado”.
Percebe-se, no poema, além do lirismo relatado pelo próprio poeta a Cascudo, quando
apresentou esse e outros poemas através de carta, elementos da oralidade nordestina, os quais
fazem lembrar a poesia sertaneja, porém mesclado com a estética moderna, considerada
inovadora, a qual pode ser percebida pela pontuação, que carrega no uso de reticências, por
exemplo, e na mistura do vocabulário regional, com termos considerados vulgares para o fazer
poético da época: “A moça triste se amorrinhou / Ficou biqueira / Virou espeto / - Ela que era
um mulherão – / Até que um dia já derrubada / De Madrugada / Foi par São Paulo...”.
O Poema faz referência a um dilema que todo retirante provavelmente enfrentou: qual
é o momento certo para desistir de tudo e enfrentar o desconhecido em busca de sobrevivência?
Será que não dá para esperar um pouco mais? O texto traz uma pequena narrativa do cotidiano
de muitos dos que partiram para o sul, de repente, sem fazer planos, sem muitas perspectivas
ou ilusões, por puro instinto de sobrevivência. “Fez uma trouxa de seus teréns / De madrugada
– sem despedida – / Foi pra São Paulo pras bandas do sul... // – Ela que era um mulherão – /
Até que um dia já derrubada / De Madrugada / Foi par São Paulo...”. As reticências demonstram
que o destino é incerto, não há na atitude dos retirantes o entusiasmo típico daqueles que vão
conhecer coisas novas, a partida parece ser adiada até o último instante, a incerteza acentua o
drama vivido pelos personagens.
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O último verso do poema questiona todo o processo narrado ao abolir qualquer
expectativa em relação a um final feliz para o drama apresentado. São Paulo
é visto como um lugar incerto e distante, contrariando assim o discurso
dominante que o apresentava como um eldorado para os nordestinos. Esse
lugar é veementemente negado pelo poeta através do artifício que consiste em
fazer o último verso do poema, graças ao ritmo bipartido, reiterar a negação
(ARAÚJO, 1997, p. 167).

Com estas breves considerações sobre o documento epistolar motivador da leitura dos
poemas de Jorge Fernandes e sobre alguns aspectos identificados no próprio texto poético,
apresentamos ao docente algumas sugestões de atividades que podem surgir da leitura do texto
literário em sala de aula.
4.2.1 Atividades Propostas I
a) Incentivar a discussão sobre o gênero carta, usando o conhecimento prévio do aluno
a respeito de tal gênero;
b) Pedir para que os alunos atentem a respeito da linguagem (formal ou informal) e da
grafia de algumas palavras e se manifestem sobre tais aspectos;
c) Questionar também a respeito de: Quem é o remetente e o destinatário? Quais os
assuntos abordados? Qual o grau de intimidade entre os interlocutores?
d) Quanto aos poemas, é importante incentivar a discussão sobre os aspectos estéticos
(a linguagem usada, o estilo etc.) e sobre a temática tratada;
e) Aconselha-se que, no final, os alunos sejam incentivados a registrar suas impressões
sobre a carta e os poemas através da escrita. Esse registro pode ser em grupo ou
individualmente. Pode-se também pedir para que o aluno relacione o poema “Canção do
Retirante”, o qual trata da realidade da seca em 1928, com a realidade contemporânea do
homem do interior nordestino, fazendo referência à situação de seca que aflige, via de regra,
não só a região Nordeste, mas também outras regiões do Brasil.
Como ação complementar a essa primeira atividade, o professor poderá selecionar e
mostrar à turma, através de um projetor multimídia, um vídeo que trate da Semana de Arte
Moderna (no YouTube, pode-se encontrar diversos vídeos curtos sobre esse tema).
Sugere-se também que o professor peça aos alunos que façam, em grupo, uma pesquisa
sobre a Semana de Arte Moderna, o auxílio do professor de Arte é essencial para que o aluno
desperte o interesse acerca da estética modernista e sua influência na forma de se fazer arte no
Século XX até os dias de hoje. Com relação à leitura do poema Canção do Retirante, pode-se

66

colocar como música de fundo a canção: “A Triste Partida”, de Patativa do Assaré, cantada por
Luiz Gonzaga, pois esse poema que virou canção possui temática semelhante à “Canção do
retirante” de Jorge Fernandes. Se o professor de ciências puder falar de ecologia e mudanças
climáticas, essa contribuição seria de enorme valia para a contextualização do poema lido.
4.3 O Contexto Cultural e Artístico da Natal dos Anos Vinte
A carta lida faz menção ao embate entre o poeta modernista Jorge Fernandes e os
intelectuais chamados por ele de passadistas (aqueles que defendiam o poema tradicional)
“Estou publicando no ESTADO uns poeminhas da Cidade. Só pra dar que fazer aos inveterados
sonetistas de Natal”. E essa discussão serve de mote para que o professor apresente aos alunos
tais poemas tradicionais e fale sobre os principais expoentes da poesia na então “Cidade dos
Poetas” como Natal era chamada na época em que a carta foi escrita (poemas de Lourival
Açucena, Segundo Wanderley, Ferreira Itajubá e Auta de Souza podem ser lidos em sala).
O poema sugerido é “Caminho do Sertão” de Auta de Sousa, mas podem-se escolher
outros ou mais de um para ser lido.
Caminho do Sertão (A meu irmão João Cancio)
Tão longe a casa!... Nem siquer alcanço
Vê-la através da matta. Nos caminhos
A sombra desce... e, sem achar descanço,
Vamos, nós dois, meu pobre irmão, sosinhos!
É noite já! Como, em feliz remanso,
Dormem as aves nos pequenos ninhos...
Vamos mais devagar... de manso e manso,
Para não assustar os passarinhos.
Brilham estrelas... Todo o céo parece
Rezar de joelhos a chorosa prece,
Que a Noite ensina ao desespero e à dôr...
Ao longe, a Lua vem dourando a treva,
Thuribulo imenso, para Deus eleva
O incenso agreste da jurema em flor.
Auta de Souza, Horto, 1900.

4.3.1 Atividades Propostas II
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a) A canção emblemática da cidade de Natal no início do Século XX “Serenata do
Pescador” de Eduardo Medeiros e Otoniel Menezes, mais conhecida como: “Praieira Dos meus
Amores”, fortemente influenciadas pela estética romântico-parnasiana, pode ser ouvida antes
ou durante a leitura do poema, levando os alunos a sentirem mais de perto o a forma romântica
como era retratada a Natal da época;
b) Provocar uma discussão a respeito das semelhanças e diferenças entre o poema
tradicional lido acima e os modernistas lidos anteriormente (dentre outros aspectos, a estrutura
pode ser enfatizada: a métrica, a rima, a temática, etc.);
c) Incentivar o posicionamento a respeito de qual estética agrada mais os alunos;
d) Estimular a produção de um texto argumentativo no qual se explicite o
posicionamento tomado acerca das estéticas modernista ou tradicional.
* A escola poderá, previamente, agendar uma aula de campo com passeio pelo
corredor cultural da cidade de Natal, pois nessa região da cidade, além de visitas a museus, o
aluno poderá entrar em contato direto com os cenários em que o poeta Jorge Fernandes e o
Folclorista Câmara Cascudo viveram.
4.4 Mais Cartas (Trechos)
[...] Quem é esse Jorge Fernandes, hein? A apresentação de você está
engraçadíssima. E o tal Jorge Fernandes me deixou com água no bico. É
bom mesmo, sensibilidade e inteligência, me pareceu! [...] (06 set. 1925).
[...] Me mande dizer alguma coisa certa sobre aquele poeta ‘dos poetas que
morreram talvez na guerra do Paraguai’. É invenção de você ou existe
realmente? [...] Si existe me mande mais alguma coisa dele. Si não existe e é
invenção de você fique sabendo que é uma invenção grande, você deve
firmar a psicologia dele e fazer dentro dessa psicologia ao menos um
plaquette. Garanto que saía interessantíssimo [...] ( 03 fev. 1926).
[...] Nem mandou me contar se o tal poeta ‘remanescente dos poetas que
morreram talvez na guerra contra o Paraguai’ é verdadeiro de carne e osso
ou ficção de você [...] (12 mar. 1926).

Foi Câmara Cascudo o responsável por apresentar o poeta Jorge Fernandes a Mário de
Andrade, em 1925, através de uma carta. Visivelmente, o intelectual paulista ficou impactado
com os escritos de Jorge Fernandes, pois fez alguns comentários, na carta resposta, como se
pode ver nos trechos destacados, em que Mário de Andrade demonstrou um interesse especial
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pela produção do poeta, inclusive desconfiando de que seus poemas poderiam ter sido obra do
próprio Câmara Cascudo. O poema “Remanescente” é citado várias vezes nessas
correspondências, revelando o impacto causado por essa produção em especial. Eis os seus
versos:
REMANESCENTE
Sou como antigos poetas natalenses
Ao ver o luar sobre as dunas...
Onde estão as falanges desses mortos?
E as cordas de violões que eles vibraram?
- Passaram...
E a lua deles ainda resplandece
Por sobre a terra que os tragou
E a terra ficou
E eles passaram!
E as namoradas deles?
E as namoradas?
São espectros de sonhos...
Foram braços roliços que passaram!
Foram olhos fatais que se fecharam!
Ah! Eu sou a remenescença dos poetas
Que morreram cantando...
Que morreram lutando...
Talvez na guerra contra o Paraguay!

Neste poema, está clara a procura do poeta Jorge Fernandes por uma poesia nova na
estética, no uso da linguagem e sobretudo na procura por uma identidade intelectual
genuinamente brasileira. Isso se revela, dentre outros fatores, através dos versos híbridos e sem
rima, como também na referência a elementos regionais (busca da brasilidade): “Sou como
antigos poetas natalenses / Ao ver o luar sobre as dunas... // Ah! Eu sou a remenescença dos
poetas / Que morreram cantando / Que morreram lutando... / Talvez na guerra contra o
Paraguay!” Mas a modernidade do poema está mesclada com resquícios da poética romântica
e parnasiana, valorizando a tradição local, recuperando a imagem dos antigos poetas e
seresteiros da “Praieira dos Meus Amores” (referência à canção de Eduardo Medeiros e Otoniel
Menezes, considerada como hino de Natal): “Sou como antigos poetas natalenses / Ao ver o
luar sobre as dunas... / Onde estão as falanges desses mortos? // E as cordas de violões que eles
vibraram? / – Passaram...”. Isso aproxima Jorge Fernandes dos Regionalistas do Recife, muito
mais pela procura de uma identidade nacional do que pelo apego excessivo à tradição:
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Longe das grandes cidades e como um representante da descentralização
modernista, Jorge Fernandes perseguia o cânone moderno por outra via, qual
seja, pelo desejo de uma solução de língua brasileira, solução que acaba
tropeçando na dicção nordestina e caindo, portanto, no Regionalismo... antes
como expressão de um excesso de nacionalismo do que como expressão do
tradicionalismo nordestino centralizado de Recife (ARAÚJO, 1997, p. 106).

4.4.1 Atividades Propostas III
a) Elaborar, junto com o professor de História, uma breve apresentação sobre a guerra
do Paraguai, contextualizando tal guerra com a época em que a carta foi escrita;
b) Propor aos alunos uma atividade em grupo na qual eles sejam incentivados a
comparar a canção “Serenata do Pescador” com o poema “Remanescente”;
c) Estimular apresentação oral do resultado da análise comparativa (semelhanças e
diferenças);
d) Pedir para os alunos registrarem através da escrita o resultado da discussão oral,
com as semelhanças e diferenças entre ambos os textos (canção “Serenata do Pescador” e
“Remanescente”).
4.5 Mais Poemas do Livro de Poemas de Jorge Fernandes
POEMAS DAS SERRAS
1
Quebrar das barras...
Grita o carão por sobre o açude...
Aeroplanicamente voa o carcará ...
Forde vai lampeiro na barragem...
Serras carecas engrujadas na peneira da chuva...
Avança forde – come léguas diaxo
Lá vem sol-moronoffe dando alegria às velhas árvores
E envernizando de verde as juremas das serras...
Sapeca – Forde...
Quero da Serra de Santana
Olhar pra baixo cheio de mim...
Tangente dengosa... nem uma variante...
Aqui foi onde empreiteiros
Sonharam cortes imaginários
E ganharam dinheiro como beia...
-Uma cobra!
- Passa por cima o pineu...
- Arriê !...
- Vamos ver a cobra!
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É uma jararaca dançando a sua última dança
Em honra ao bicho fera
Que ela mordeu o couro da borracha e ele não morreu ...”

Temos, nesta parte do material didático, poemas do Livro de Poemas de Jorge
Fernandes, cujo conteúdo e forma foram debatidos ao longo das correspondências trocadas
pelos críticos Câmara Cascudo, Mário de Andrade, além do próprio Jorge Fernandes. Em
“Poemas das Serras - 1” o diálogo entre o passado, a tradição (representados pelos elementos
da natureza expressos e pelo uso do dialeto regional) e a modernidade (retratada pelo automóvel
forde e pela referência às questões inerentes às pessoas da época, pois Sol-Voronoffe é o
cientista russo Sérgio Voronoff, que na década de vinte fazia experiência genéticas polêmicas)
reafirma o procedimento artistico de mesclar o tradicional com o moderno, o futurismo e a
linguagem regional: “Avança forde – come léguas diacho / Lá vem sol-moronoffe dando alegria
às velhas árvores / E envernizando de verde as juremas das serras”. As reticências presentes
no final de muitos versos deixam-nos a impressão de que as ações não se encerram, sugerem
sempre algo mais – é o laconismo do poema, percebido por Mário de Andrade no trecho de
carta citado anteriormente. O registro do elemento regional aparece de forma mais evidente
ainda no seguinte poema:
MANHECENÇA
O dia nasce grunindo pelos bicos
Dos urumarais...
Dos azulões... da asa branca...
Mama o leite quente que chia nas cuias espumando...
Os chocalhos repicam na alegria do chouto das vacas...
As janelas das serras estão todas enfeitadas
De cipó florado...
E o coên! coên! do dia novo —
Vai subindo nas asas peneirantes dos caracarás...
Correndo os campos no mugido do gado...
No — mên — fanhoso dos bezerros...
Nas carreiras da cutias... no zunzum de asas dos besouros,
das abelhas... nos pinotes dos cabritos...
Nos trotes fortes e luzidos dos poltros...
E todo ensanguentado do vermelhão das barras
Leva o primeiro banho nos açudes
E é embrulhado na toalha quente do sol
E vai mudando a primeira passada pelos
Campos todo forrado de capim panasco...
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No poema acima, edição de 1927, nota-se que o poeta cria um cenário bucólico para
descrever as paisagens do sertão no início da invernada (primeiras chuvas). A natureza, que se
renova e renasce das águas, é enaltecida, mas o homem está presente como elemento que
contrasta com a natureza intocada. Ele é retratado através de traços de sua presença como
referências às criações de gado e a moradias humanas: “Mama o leite quente que chia nas cuias
espumando... / Os chocalhos repicam na alegria do chouto das vacas... / As janelas das serras
estão todas enfeitadas De cipó florado...”. A modernidade também contrasta com a natureza,
sendo aquela representada através de um ícone do desenvolvimento no sertão do início do
Século XX, o açude: “Nos trotes fortes e luzidos dos poltros... / E todo ensangüentado do
vermelhão das barras / Leva o primeiro banho nos açudes”.

Nesse poema, o diálogo

preditivo com o romance de trinta também se apresenta através do uso, mais uma vez, de
imagens e ícones regionais relacionando-se com as mudanças, não só da natureza, mas com as
mudanças dos paradigmas arraigados nas tradições.
Como não poderia ser diferente em um poema modernista da época, a estrutura do
poema, com versos livres, híbridos, sem regularidade nas rimas, é recorrente. O laconismo das
reticências, deixando uma sensação de que o verso está inconcluso e há algo a mais a dizer e
que, esse algo, será dito, talvez, pelo leitor, também aparece nesse poema, marcando o estilo
do poeta: “O dia nasce grunindo pelos bicos / Dos urumarais... / Dos azulões... da asa branca...”.
O uso da onomatopeia aparece como mais uma marca do estilo de Jorge Fernandes e fiel aliada
na empreitada de se construir uma nova linguagem, original, brasileira, nordestina: “E o coên!
coên! do dia novo”.
4.5.1 Atividades Propostas IV
a) Propor aos alunos que identifiquem nos dois poemas “Poemas das Serras” e
“Manhecença”, traços característicos do estilo de Jorge Fernandes que se repetiram ao longo
do estudo;
b) Fazer breve explanação sobre a “onomatopeia” como processo de formação de
palavras e pedir para que os alunos as identifiquem nos poemas lidos e digam qual a função
delas nos textos;
c) Fazer breve explanação sobre a “pontuação” com ênfase nas “reticências” e pedir
para que os alunos digam qual o motivo de elas serem exaustivamente usadas nos poemas;
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d) Com o auxílio do professor de artes, propor a confecção de um desenho com traços
“modernistas” (pode-se apresentar aos alunos, através de um projetor multimídia, gravuras de
livros ou vídeo, obras modernistas) o qual retrate as paisagens descritas pelo poeta nos poemas
lidos acima.
4.6 Dois Olhares Sobre as Maravilhas da Modernidade
Aviões I
Novecentos e cinquenta cavalos suspensos nos ares...
- Besouro roncando: zum... zum... umumum...
Aonde irá aquêle Rola-Titica parar?
E os olhos dos caboclos querem ver os Marinheiros
Os peitados vermelhos das Oropas...
E a marmota vai: ron... ron... cevando o vento
Por cima dos coqueiros, varando as nuvens...
Depois desce no Rio Grande numa pirueta danisca
Desembestado, espalhando a água...
E ficando batendo o papo, cansado de voar.
Jorge Fernandes
A Aeronave
Cindindo a vastidão do Azul profundo,
Sulcando o espaço, devassando a terra,
A aeronave que um mistério encerra
Vai pelo espaço acompanhando o mundo.
E na esteira sem fim da azúlea esfera
Ei-la embalada n’amplidão dos ares,
Fitando o abismo sepulcral dos mares,
Vencendo o azul que ante si s’erguera.
Voa, se eleva em busca do infinito,
É como um despertar de estranho mito,
Auroreando a humana consciência.
Cheia da luz do cintilar de um astro,
Deixa ver na fulgência do seu rastro
A trajetória augusta da Ciência.
Augusto dos Anjos.

O poema “Aviões I”, de Jorge Fernandes, e o poema “A Aeronave”, de Augusto
dos Anjos, tratam de um assunto afim, “o avião”. Ambos refletem sobre o espanto do
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homem da época (início do Século XX) frente ao então maior símbolo da inovação
tecnológica, porém é importante ressaltar que as inquietações em relação à procura de
uma forma e de uma estética genuinamente brasileiras para as obras de arte feitas no
Brasil, inquietações que faziam parte do cotidiano de Jorge Fernandes na década de 20
do século passado, mas não existiam nem permeavam o universo intelectual vivido por
Augusto dos Anjos na época em que criou “A Aeronave”, no início da primeira década
do Século XX. Esse fator, dentre outros, determina uma série de discrepâncias entre os
dois poemas acima citados. Primeiro, é possível perceber que em Aviões I não há
preocupação com métrica e com rima, inovação colocada em voga pelo “Modernismo”:
“Depois desce no Rio Grande numa pirueta danisca / Desembestado, espalhando a
água...”; já em A Aeronave temos um legítimo soneto (leia o texto acima). Em “Aviões
I”, encontramos elementos da oralidade regional presentes na linguagem do poeta: “Os
peitados vermelhos das Oropas... / E a marmota vai: ron... ron... cevando o vento”. Já no
poema de Augusto dos Anjos, a influência parnasiana pode ser percebida, entre outros
aspectos, através do vocabulário rebuscado e hiperformal do poeta: “E na esteira sem fim
da azúlea esfera / Ei-la embalada n’amplidão dos ares, / Fitando o abismo sepulcral dos
mares, / Vencendo o azul que ante si s’erguera”. A postura de Jorge Fernandes frente ao
novo e moderno simbolizado pelo avião no poema “Aviões I” é de uma perspectiva
crítica, irônica e irreverente, muitas vezes ácida. Essa postura é expressa por meio de um
vocabulário livre das amarras do padrão formal, um vocabulário oriundo do falar do povo:
“Novecentos e cinquenta cavalos suspensos nos ares... / – Besouro roncando: zum...
zum... umumum... / Aonde irá aquêle Rola-Titica parar?”. Augusto dos Anjos, em “A
Aeronave”, adota uma postura de contemplação do objeto “avião”, ele enaltece o novo
elemento e compara-o com os mitos do passado: “Voa, se eleva em busca do infinito, / É
como um despertar de estranho mito, / Auroreando a humana consciência”.
4.6.1 Atividades Propostas V
a) Pedir aos alunos que comparem a forma como o ícone da modernidade, na
época, o “avião”, é descrito pelos dois poetas;
b) Propor para a turma um questionamento o motivo de Jorge Fernandes e
Augusto dos Anjos tratarem do mesmo tema, através de um poema, mas de maneira tão
distinta;
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c) Propor para os grupos já formados que façam uma pesquisa sobre o início da
aviação e o papel de Natal para o desenvolvimento dessa atividade. A apresentação do
resultado da pesquisa poderá ser marcada para a aula seguinte.
Poder-se-á agendar uma visita à Base Aérea de Natal, situada em Parnamirim.
Além disso, existe um projeto que a prefeitura de Parnamirim promove de “City Tour”
pelos pontos históricos e turísticos da cidade com passagem pela Base Aérea. Também
há a intenção de se criar o Museu da Rampa (local, às margens do rio Potengi, onde os
aviões da época de Jorge Fernandes pousavam em Natal), mas esse projeto ainda não se
concretizou.
4.7 Oficina
Neste capitulo, propomos que o professor de literatura traga à sala de aula um
poeta (de preferência alguém que atue no estado ou na cidade em que os alunos residem)
que venha falar, de forma descontraída, sobre o fazer poético. A sugestão é que se faça
uma oficina na qual o poeta exponha suas experiências e sua visão da arte que pratica. Ao
final da oficina, pode-se fazer uma atividade lúdica, na qual os alunos também coloquem
em prática o saber novo que lhes foi apresentado. A oficina sugerida culmina com uma
discussão sobre a poesia e a metáfora, sendo que, no final da discussão, os alunos são
levados a criar suas próprias metáforas com tema livre.
Recomenda-se que a discussão parta de textos literários que tenham como tema
a metáfora ou que sejam ricos quanto ao seu uso. Esses textos poderiam ser os próprios
poemas do poeta convidado ou outros poemas de Jorge Fernandes. Sugerimos os
seguintes textos: o diálogo sobre “A Poesia e a Metáfora” entre Pablo Neruda e um
carteiro que queria aprender a ser poeta, presente no romance O Carteiro e o Poeta de
Antonio Skármeta, e os poemas “Motivo” de Cecília Meireles e “Fraga e Sombra” de
Carlos Drummond de Andrade. A razão pela qual não foi sugerido o uso dos poemas do
autor Jorge Fernandes, tema central da Unidade Temática, estão no fato de que, através
dessa oficina, o professor tentará motivar os alunos a aprofundarem os seus
conhecimentos a respeito do texto literário, principalmente a respeito do gênero
trabalhado: o poema.
A Poesia e a Metáfora
O Carteiro e o Poeta (Antonio Skármeta)
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Metáforas, homem!
- Que são essas coisas?
O poeta colocou a mão sobre o ombro do rapaz.
- Para esclarecer mais ou menos de maneira
imprecisa, são modos de dizer uma coisa
comparando-a com outra.
- Dê-me um exemplo ...
Neruda olhou o relógio e suspirou.
- Bem, quando você diz que o céu está chorando.
O que é que você quer dizer com isto?
- Ora, fácil! Que está chovendo, ué!
- Bem, isso é uma metáfora.
- E por que se chama tão complicado, se é uma
coisa tão fácil?
- Porque os nomes não têm nada a ver com a
simplicidade ou a complexidade das coisas.
Motivo (Cecília Meireles)
Eu canto porque o instante existe
e a minha vida está completa.
Não sou alegre nem sou triste:
sou poeta.
Irmão das coisas fugidias,
não sinto gozo nem tormento.
Atravesso noites e dias
no vento.
Se desmorono ou se edifico,
se permaneço ou me desfaço,
- não sei, não sei. Não sei se fico
ou passo.
Sei que canto. E a canção é tudo.
Tem sangue eterno a asa ritmada.
E um dia sei que estarei mudo:
- mais nada.
Fraga E Sombra (Carlos Drummond de Andrade)
A sombra azul da tarde nos confrange.
Baixa, severa, a luz crepuscular.
Um sino toca, e não saber quem tange
é como se este som nascesse do ar.
Música breve, noite longa. O alfanje
que sono e sonho ceifa devagar
mal se desenha, fino, ante a falange
das nuvens esquecidas de passar.
Os dois apenas, entre céu e terra,
sentimos o espetáculo do mundo,

76
feito de mar ausente e abstrata serra.
E calcamos em nós, sob o profundo
instinto de existir, outra mais pura
vontade de anular a criatura.

Para incentivar os alunos a criar suas próprias metáforas, sugere-se que
sejam apresentados versos com linguagem metafórica retirados dos poemas
estudados ao longo da atividade, como os expostos abaixo:
;

“Todo o céo parece
Rezar de joelhos a chorosa prece”
(Auta de Souza)
“Ao longe, a Lua vem dourando a treva”
(Auta de Souza)
“E as namoradas?
São espectros de sonhos...”
(Jorge Fernandes)
“Lá vem sol-moronoffe dando alegria às velhas árvores
E envernizando de verde as juremas das serras...”
(Jorge Fernandes)
“É uma jararaca dançando a sua última dança
Em honra ao bicho fera
Que ela mordeu o couro da borracha e ele não morreu ...”
(Jorge Fernandes)
“E o coên! coên! do dia novo —
Vai subindo nas asas peneirantes dos caracarás...”
(Jorge Fernandes)

4.8 Proposta de Atividade Final
Após a leitura das cartas e dos poemas que ensejaram as escritas dessas cartas, o
professor poderá propor aos alunos que redijam uma carta (pode ser por meio eletrônico)
destinada ao amigo poeta que visitou a escola ou o professor poderá sortear os
destinatários dentre os alunos da própria turma. Nessa carta, o remetente poderá tratar do
assunto que motivou as aulas: o poema, mais especificamente, a obra do poeta Jorge
Fernandes. A carta poderá conter impressões sobre o poeta e seu estilo além de opiniões
sobre a arte da poesia, o fazer poético e a própria literatura, de um modo mais geral. Tais
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reflexões, sem dúvida, poderão auxiliar o aluno na sua vida cotidiana como também na
sua futura condição de aluno de Nível Médio, fase escolar em que a disciplina Literatura
passa a fazer parte da grade curricular. Em seguida, tais cartas poderiam ser expostas em
mural ou digitalizadas e expostas através da criação de um grupo de interesse nas redes
sociais da internet.
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
O presente estudo teve como finalidade contribuir para incentivar os professores
de Língua Portuguesa a refletirem sobre o ensino de literatura na escola, sobretudo no
Ensino Fundamental, pois é notória a necessidade de se inserir o texto literário no dia a
dia das salas de aula numa fase escolar em que a criança e o adolescente estão no início
de sua formação e, por conseguinte, numa fase elementar de letramento. Porém, a
realidade mostra que se está subestimando a importância dessa eminente manifestação
artística como promotora da formação integral do ser humano e incentivadora da
autonomia do leitor em relação a sua singularidade quanto à forma de perceber a realidade
e interagir com ela, pois, no cenário atual, a literatura está exercendo o papel, quase
sempre, de suporte para o ensino de língua materna em relação aos seus aspectos
linguísticos, esquecendo-se de que, através da leitura do texto literário, pode-se tomar
ciência de novas realidades só existentes na mente fértil do artista e, com a interação entre
a realidade figurada e o mundo concreto; pode-se construir um pensamento menos preso
às convenções e ao status quo.
Todo recurso que auxilie para a mudança na forma de enxergar e lidar com o
real, que auxilie na concepção de ideias o mais originais e autônomas possível, é urgente,
principalmente em uma sociedade, como a brasileira, que clama por transformações no
que concerne a noções e princípios morais e éticos, transformações sem as quais o
progresso social não será alcançado. O trecho citado abaixo ratifica a nossa conclusão:
Acreditamos que seja necessário restabelecermos o curso da literatura,
refletirmos sobre o seu status e assegurarmos o seu lugar na
contemporaneidade, por meio de uma efetiva prática de leitura do texto
literário, através de um corpo a corpo com a literatura, de modo a
provocar e suscitar no leitor a necessidade desse contato. O homem
precisa alimentar a sua alma, a sua imaginação, e a literatura pode nutrir
esse homem desprovido de valores e de experiências, por meio de um
discurso que, entrelaçado a outros discursos, formam por si só uma teia
que enreda o seu leitor, o que nos faz lembrar o poema ‘Rios sem
discurso’, de João Cabral de Melo Neto (CAMARGO; VIEIRA;
FONSECA, 2014, p. 11)
Rios sem discurso
A Gabino Alejandro Carriedo
Quando um rio corta, corta-se de vez
o discurso-rio de água que ele fazia;
cortado, a água se quebra em pedaços,
em poços de água, em água paralítica.
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Em situação de poço, a água equivale
a uma palavra em situação dicionária:
isolada, estanque no poço dela mesma,
e porque assim estanque, estancada;
e mais: porque assim estancada, muda,
e muda porque com nenhuma comunica,
porque cortou-se a sintaxe desse rio,
o fio de água por que ele discorria.
O curso de um rio, seu discurso-rio,
chega raramente a se reatar de vez;
um rio precisa de muito fio de água
para refazer o fio antigo que o fez.
Salvo a grandiloquência de uma cheia
lhe impondo interina outra linguagem,
um rio precisa de muita água em fios
para que todos os poços se enfrasem:
se reatando, de um para outro poço,
em frases curtas, então frase e frase,
até a sentença-rio do discurso único
em que se tem voz a seca ele combate.
(MELO NETO apud CAMARGO; VIEIRA; FONSECA, 2014, p. 11).

Avançando além da reflexão sobre o ensino da literatura no Ensino
Fundamental, o trabalho apresentou uma proposta de intervenção em sala de aula a qual
baseou a produção de um material didático com sugestões para que outros professores
pudessem trabalhar o texto literário de um modo geral, embora o presente projeto tenha
trabalhado os poemas de Jorge Fernandes, em suas salas, contribuindo para que a arte
literária ocupe o seu devido espaço e para que a leitura do texto literário passe a exercer
o seu papel apropriado de contribuir para a educação integral do ser humano. Candido
esclarece sobre esse ponto em:
A função da literatura está ligada à complexidade da sua natureza, que
explica inclusive o papel contraditório mas humanizador (talvez
humanizador porque contraditório). Analisando-a podemos distinguir
pelo menos três faces: (01) ela é a construção de objetos autônomos
como estrutura e significado; (2) ela é uma forma de expressão, isto é,
manifesta emoções e a visão de mundo dos indivíduos e dos grupos; (3)
ela é uma forma de conhecimento, inclusive como incorporação difusa
e inconsciente (CANDIDO, 1988, p. 176).

Com a intervenção, pôde-se colocar em prática o que as teorias preconizam sobre o
papel do ensino da literatura na formação global do indivíduo. Os poemas de um autor como
Jorge Fernandes, cuja envergadura da sua obra contradiz com a indiferença com que essa
mesma obra é tratada pelos seus próprios conterrâneos, passaram a fazer parte do cotidiano
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de uma sala de aula localizada na periferia do município de Parnamirim, na Grande Natal,
em um bairro com índices de violência assustadores.
O poder de ação da arte literária, mais especificamente da poesia, contra a
violência social, moral e ética a qual são submetidos os alunos que participaram da
intervenção, foi posto à prova. Durante mais de dois meses, a poesia fez parte do dia a dia
desses alunos do 9º ano, conviveu com a rejeição, causada, em parte, pelo estranhamento
de alguns educandos frente ao texto poético carregado de sentidos, de sons, de ritmos e
de imagens; conviveu com os problemas de falta de estrutura com os quais convivem
aqueles que atuam no ensino público; mas conviveu também com a alegria e o espanto
causados por sua descoberta, pois muitos dos alunos foram apresentados à poesia pela
primeira vez durante as aulas do projeto. Eles a conheciam de vista, passavam por ela
(pela poesia) nos corredores das séries anteriores, mas nunca haviam sido apresentados
devidamente. A descoberta de novas possibilidades de interagir com a linguagem, com o
outro ou com o mundo, que aconteceu através da leitura dos poemas de Jorge Fernandes,
começou de maneira fria e desconfiada, mas a convivência de um bimestre fez com que
a frieza inicial desse lugar a uma amizade que poderá perdurar e dar frutos. Essa
descoberta pode ser descrita poeticamente e, para isso, recorremos a trechos do já clássico
poema modernista de Oswald de Andrade, com o qual encerraremos o nosso relato
(JORNAL de poesia, 2015):
Pero Vaz Caminha
a descoberta
Seguimos nosso caminho por este mar de longo
Até a oitava da Páscoa
Topamos aves
E houvemos vista de terra
os selvagens
Mostraram-lhes uma galinha
Quase haviam medo dela
E não queriam por a mão
E depois a tomaram como espantados
primeiro chá
Depois de dançarem
Diogo Dias
Fez o salto real
.................................................................................................................
Oswald de Andrade Pau Brasil, 1925
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