
 
 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES 

DEPARTAMENTO DE LETRAS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ESTUDOS DA LINGUAGEM 

ÁREA DE CONCENTRAÇÃO: LITERATURA COMPARADA 

 

 

 

CHARLYENE SANTOS DE SOUZA 

 

 

 

 

 

FIOS CRUZADOS: MODERNIDADE E IRONIA NA POÉTICA DE JORGE 

FERNANDES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Natal-RN, 2016 



 
 

CHARLYENE SANTOS DE SOUZA 

 

 

 

 

 

 

 

FIOS CRUZADOS: MODERNIDADE E IRONIA NA POÉTICA DE JORGE 

FERNANDES 

 

 

 

 

 

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-

graduação em Estudos da Linguagem da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte, área 

de concentração em Literatura Comparada, linha de 

pesquisa Literatura e Memória Cultural, como 

requisito para a obtenção do título de Mestre. 

Orientador: Prof. Dr. Derivaldo dos Santos 

 

 

 

 

 

 

Natal-RN, 2016 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UFRN / Biblioteca Central Zila Mamede 

Catalogação da Publicação na Fonte 

 

Souza, Charlyene Santos de. 

      Fios cruzados: modernidade e ironia na poética de Jorge Fernandes / Charlyene Santos de Souza. - 

Natal, RN, 2016. 

      85 f. : il. 

 

     Orientador: Prof. Dr. Derivaldo dos Santos. 

 

      Dissertação (Mestrado) - Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Centro de Ciências 

Humanas, Letras e Artes. Programa de Pós-graduação em Estudos da Linguagem. 

 

     1. Lírica – Dissertação. 2. Modernidade – Dissertação. 3. Ironia – Dissertação. 4. Jorge Fernandes – 

Dissertação. 5. Literatura norte-rio-grandense – Dissertação. I. Santos, Prof. Dr. Derivaldo dos. II. Título.  

 

     RN/UF/BCZM                                                     CDU 821.134.3(81)-1 

 

 



 
 

CHARLYENE SANTOS DE SOUZA 

 

 

FIOS CRUZADOS: MODERNIDADE E IRONIA NA POÉTICA DE JORGE 

FERNANDES 

 

 

 

 

BANCA EXAMINADORA 

 

_____________________________________ 

Prof. Dr. Derivaldo dos Santos (UFRN) 

(Orientador) 

 

_____________________________________ 

Prof.ª. Dra. Maria Suely da Costa (UEPB) 

(Examinador externo) 

 

_____________________________________ 

Prof. Dr. José Luiz Ferreira (UFRN) 

 (Examinador interno) 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O autor compõe, o público se interpõe, a crítica 

decompõe – mas a obra dispõe. O sentido da arte 

transcende todas as suas interpretações; no entanto, 

inexiste fora delas. 
José Guilherme Merquior 

 

E assim como os homens da ciência afirmam que não é 

possível  uma verdadeira ciência sem a dúvida, assim 

também  não se pode, com inteira razão, afirmar que 

nenhuma vida autenticamente humana é possível sem 

ironia. 
Soren A. Kierkegaard 

 
 

 

 

 



 
 

AGRADECIMENTOS 

 

A Deus, às pessoas e à instituição que tornou possível a realização deste 

trabalho. 

 Aos meus pais, pelo apoio sincero, cuidado constante e amor irrestrito. 

Ao Professor Doutor Derivaldo dos Santos pelas orientações, palavras de 

cuidado, paciência, contribuição para a minha formação enquanto pesquisadora desde a 

graduação e, sobretudo, por me fazer pisar no solo da literatura potiguar. 

Ao Professor Doutor Humberto Hermenegildo de Araújo, pelas essenciais 

contribuições e indicações de leitura em congressos e na fase de qualificação deste 

trabalho. 

Ao Professor Doutor José Luiz Ferreira, pela permanência na banca, leitura 

atenta e contribuições desde as aulas no curso de Especialização em Literatura e Cultura 

do Rio Grande do Norte. 

À Professora Doutora Maria Suely da Costa, pela leitura cuidadosa e 

contribuição, também, desde as aulas no curso de Especialização em Literatura e 

Cultura do Rio Grande do Norte. 

Aos meus companheiros de vida e de orientação: Pedro, Dezwith, Bruna, Ledja, 

Betânia e Alexsandro. 

A CAPES, pela bolsa concedida, a qual foi valiosa para a realização da pesquisa. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

RESUMO 

 

 

 
Esta pesquisa realiza uma leitura de poemas do Livro de Poemas de Jorge Fernandes, 

obra do poeta norte-rio-grandense Jorge Fernandes (1887-1953), publicado na segunda 

década do século XX. Nosso objetivo é observar como a modernidade e a ironia se 

inscrevem, via representação ficcional, em três textos da obra em análise. Desse modo, 

a partir do entendimento da crítica integrativa (CANDIDO, 1976), que articula literatura 

e sociedade, investigamos as figurações da modernidade e suas implicações na poesia 

desse poeta, observando de que modo a ironia se inscreve como um expediente de 

linguagem capaz de problematizar a ordem social e cultural do contexto em que o autor 

e sua obra estão inseridos. Para tanto, tomamos as reflexões de Costa Lima (2003) e 

Merquior (1997) acerca das representações sociais na sociedade e na lírica; as noções de 

Berman (1986), Benjamin (1994; 2000) e de Habermas (2002) sobre a modernidade e 

suas implicações; e o pensamento de Kierkegaard (2003) e de Brait (2008), os quais 

discutem a ironia como conceito e enquanto discurso polifônico. A investigação da 

poesia de Jorge Fernandes, por meio do viés apresentado, revela uma lírica cujo teor 

social se caracteriza pela crítica à civilização moderna, identificada por meio de um 

discurso irônico, o qual sugere uma tensão nos seus versos desse poeta. 

Palavras-chave: Lírica. Modernidade. Ironia. Jorge Fernandes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

This research performs a reading of the Book of Jorge Fernandes poems, the work from 

the potiguar Jorge Fernandes (1887-1953), published in the second decade of the 

twentieth century. Our goal is to see how the categories of modernity and irony 

subscribe via fictional representation in the work under review. Thus, based on the 

understanding of integrative critic (CANDIDO, 1976), which combines literature and 

society, we investigated the figurations of modernity and its implications for the poetry 

of this poet, observing how the irony is inscribed as a language resource capable of 

discussing the social and cultural order of the context in which the author and his work 

are included. To do so, we take the reflections of Costa Lima (2003) and Merquior 

(1997) regarding the social representations in society and lyrical; Berman notions of the 

(1986), Benjamin (1994; 2000) and Habermas (2002) on modernity and its implications; 

the thoughts of Kierkegaard (2003) and Brait (2008), which discusses the irony as a 

concept and as polyphonic discourse. The investigation of Jorge Fernandes poetry, 

through the displayed bias, reveals a lyrical whose social content is characterized by 

criticism of modern civilization, identified often by its ironic speech, which suggests a 

tension in his verses. 

Keywords: Lyrical. Modernity. Irony. Jorge Fernandes. 
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INTRODUÇÃO 

  

Ler a poesia do poeta norte-rio-grandense Jorge Fernandes de Oliveira (1887-

1953) é procurar compreender, via representação ficcional, o homem e a realidade 

sociocultural dos anos 1920 no Rio Grande do Norte.  Ele é reconhecido como um dos 

principais nomes da literatura potiguar pela sua contribuição poética, apesar de ter 

publicado apenas um livro de poesia.  

Sua colaboração artística e intelectual é dada também com a divulgação de 

textos dispersos em jornais e revistas locais, nacionais e até internacional
1
. Seu Livro de 

Poemas de Jorge Fernandes
2
, lançado em 1927 (com novas edições em 1970, 1997, 

2007), com o formato de um caderno e composto por quarenta poemas, rompe os 

padrões editorais e estéticos da época e afirma, em versos, o projeto modernista na 

poética local.  

Graças à produção deste poeta e ao esforço de Luís da Câmara Cascudo, o Rio 

Grande do Norte se insere no sistema
3
 literário nacional, pois, a partir da contribuição 

intelectual e poética desses dois potiguares, o estado passa a produzir uma literatura 

articulada ao projeto modernista, semelhante ao que se vinha pensando no eixo centro-

sul.  

Todavia, a ligação de Jorge Fernandes com os intelectuais responsáveis pela 

consolidação da estética modernista se deu de modo indireto. Intermediado por Câmara 

Cascudo, o poeta manteve contato via epístolas com Mário de Andrade, após o envio de 

alguns poemas de Jorge Fernandes por Câmara Cascudo ao autor paulista.  

Em linhas gerais, a partir da visão inovadora, a qual se apresenta tanto na forma 

quanto no conteúdo, a obra poética de Jorge Fernandes destaca-se no novo contexto 

estético-literário nos anos 20, do século XX, e ecoa além dos limites potiguares, já que 

sua poesia leva a literatura produzida no Rio Grande do Norte para um contexto maior.  

Vê-se que sua lírica resulta em uma obra singular e imagética, que transita entre 

o litoral e o sertão, a tradição e a modernidade, imprimindo um tom particular e muitas 

vezes exótico. Alguns poemas foram lidos em saraus organizados pelos modernistas no 

                                                           
1
 Segundo Pereira (1985), Jorge Fernandes teve os poemas “Manhacença” e “Meu poema parnasiano n.º 

4” traduzidos pelo poeta peruano Alberto Guillén e publicados na revista chilena Atenea. 
2
 Neste trabalho, usaremos apenas Livro de Poemas para retomar a obra. 

3
 Concepção apresentada por Candido (1981), na qual temos um sistema literário quando há certa 

organização entre produtores, leitores e obras. 



11 
 

sudeste do país, além de se fazerem presentes em edições das revistas Antropofagia, 

Terra Roxa e Outras Terras... e Verde, segundo Garcia (2009).  

Assim, o poeta Jorge Fernandes conseguiu apreender suas vivências sem se 

distanciar de uma realidade mais ampla. Ele também não se prendeu exclusivamente aos 

projetos do Modernismo ou do Regionalismo, pois, 

conforme sentencia Câmara Cascudo no “Posfácio”: “É um dos raros 

no Brasil com a propriedade e características pessoais. Fora de 

influências, de conferências e de referências.” (CASCUDO, 1927, 

p.VII) 

 

 Jorge Fernandes estava não só atento às transformações e às discussões por que 

vinham passando o estado e a região Nordeste, em particular, mas também o país, de 

modo geral. O poeta não se dedicou ao movimento modernista nem ao regionalista, 

embora, em sua poesia, a interferência das duas vertentes seja nítida. 

Nessa direção, encontramos, na obra poética de Jorge Fernandes, representações 

sociais que apontam para uma nova realidade sociocultural em terras potiguares no 

início do século XX. Imagens do campo e da cidade, por exemplo, surgem em um 

mesmo poema, inquietando o leitor e sugerindo uma relação entre a experiência rural e 

a urbana. 

Esse aspecto pode ser observado no trecho do poema 1 da série “Poema das 

Serras”: 

Quebrar das barras... 

Grita o carão por sobre o açude... 

Aeroplanicamente voa o carcará... 

Forde vai lampeiro na barragem... 

[...] 

 

Os elementos díspares do mundo rural (açude, carcará, barragem) e do urbano 

(Forde) parecem não se inscrever no poema como vias distantes e excludentes, mas 

como vias que dialogam, sugerindo uma tensão na lírica desse poeta. Articulados desse 

modo, coadunam-se numa estrutura paradoxal, na qual observamos o voo do carcará 

associado ao modo de voar do avião.  

O sujeito lírico, o qual observa e pinta a cena, adota como referência a 

experiência da máquina, visto que o pássaro toma o modo de voar do avião, e não o 

contrário. Mas a comparação animal/máquina se dá em um espaço de representação 

rural, associado, portanto, ao animal. 
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Outra representação do encontro da máquina com o ambiente rural se dá na 

incorporação do automóvel no terreno interiorano. O carro, metonimicamente 

denominado pela sua marca “Forde”, segue lampeiro pela barragem, dinamizando o 

espaço com sua velocidade. Para nós, a imagem do veículo circulando no ambiente da 

serra sugere que, entre a representação do mundo moderno e do mundo rural, se 

interpõe, como nas comparações apresentadas, um discurso lírico de tensão irônica. 

A referida tensão ocorre, recorrentemente, por meio de um discurso irônico pelo 

qual observamos a problematização dos aspectos que apontam para a ordem social 

moderna. Assim, pensar nessa relação paradoxal é apontar para o sentido de 

modernidade, pois, como assevera Berman (1986, p.13) em Tudo o que é sólido 

desmancha no ar, “Ser moderno é viver uma vida de paradoxo e contradição”, como a 

que podemos observar representada na obra de Jorge Fernandes.  

Ao que nos parece, o poeta não adere totalmente ao processo de modernização, 

visto que, embora aponte para as imagens da modernidade, como o bonde, o automóvel 

e o avião, há uma abordagem voltada ao campo, como se ele, mesmo em meio à vida 

social moderna, reafirmasse também a experiência campestre.  

A partir de uma visão da cultura sertaneja, há uma busca por um modo de vida 

simples e espontâneo, em detrimento da experiência urbana e no que esta aponta como 

civilização moderna, mostrando-se, o poeta, como um mediador entre os dois extremos. 

Tais reflexões levam às seguintes indagações: teria o poeta realizado uma adesão 

parcial ao processo social de modernização, no sentido de que a modernidade não inibe 

a inscrição da experiência campestre em sua poesia? Nesse caso, elementos modernos e 

tradicionais, do campo e da cidade, dariam à poesia de Jorge Fernandes um componente 

de tensão lírica própria dos textos literários da modernidade? Essa questão estende-se 

ainda a outras: se ele não adere totalmente à nova ordem social, que traços da tradição 

se mantêm em sua poesia? Teria o poeta tomado a ironia como procedimento de 

enfrentamento dialógico ou de contestação em face da vida social moderna?  

Partindo de tais questionamentos, esta dissertação realiza uma análise 

interpretativa dos poemas “Canção do Inverno”, “Meu Poema Parnasiano n.1”, “O 

bonde novo” e “Aviões 1”, presentes no  Livro de Poemas, procurando verificar como 

nele se inscrevem a modernidade e a ironia. Com isso, objetivamos contribuir com os 

estudos já realizados acerca da obra poética de Jorge Fernandes e com os estudos acerca 

da literatura e da cultura do Rio Grande do Norte, fomentados e divulgados, de modo 

especial, pelo Núcleo Câmara Cascudo de Estudos Norte-Rio-Grandenses.  
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Após consultar a fortuna crítica de Jorge Fernandes, até onde podemos perceber, 

não há uma análise mais verticalizada focalizando a temática realizada neste estudo. 

Possivelmente isso se dê pelo fato de a obra poética de Jorge Fernandes, assim como a 

de outros poetas norte-rio-grandenses, ainda ser pouco pesquisada. Além de encontrar 

algumas referências em jornais nos anos 20 e 30 do século XX, sistematizações de 

cunho acadêmico sobre sua poesia só passaram a ser realizadas décadas após o 

lançamento de sua produção poética.  

Nesse tocante, relaciona-se o fato de ele não ter alcançado o merecido 

reconhecimento pela sua contribuição poética para a literatura norte-rio-grandense e 

para o sistema literário brasileiro na época de publicação de suas poesias (anos 20 do 

século XX)
4
, embora Câmara Cascudo tenha cooperado com a divulgação de sua obra e 

alguns de seus versos tenham sido divulgados com a contribuição de Mário de Andrade 

no sul do país, conforme cita Araújo (1995).  

Ainda sabemos que Manuel Bandeira lamenta não ter conseguido um exemplar 

do Livro de Poemas para que desse ao poeta natalense a atenção merecida. Em carta a 

Veríssimo de Melo, ele diz: 

Se eu tivesse então conseguido um exemplar do LIVRO DE 

POEMAS, teria dado ao poeta natalense a atenção que ele merece; 

teria incluído na antologia ilustrativa do ensaio algum desses poemas 

tão impregnados de vida e sentimento nordestino, como “A enchente”, 

“Manhecença”, “O banho da cabocla”, “Canção do Inverno”, “Verão”, 

“Rêde”, “Genipabú”, para só falar nos que mais me encantaram. 

(BANDEIRA apud GARCIA, 2009, p.16). 

 

 Conquanto a obra poética de Jorge Fernandes tenha sido investigada (de modo 

mais pontual) em resenhas e críticas literárias publicadas em jornais, sobretudo nos do 

Rio Grande do Norte, e em antologias que tratam do cenário literário potiguar, como a 

de Gurgel (2001) e a de Garcia (2009) – cuja obra é toda dedicada ao poeta –, as 

sistematizações de natureza acadêmica – alvos de nosso interesse – consolidaram-se 

com os trabalhos de Humberto Hermenegildo de Araújo, intitulados Modernismo: anos 

20 no Rio Grande do Norte e O lirismo nos quintais pobres: a poesia de Jorge 

                                                           
4
 Sobre a repercussão do Livro de Poemas, Araújo (1995, p.56) nos diz: “Na década de 20, o livro em 

questão teve uma modesta recepção por parte da crítica. Existem apenas quatro referências a ele, até o 

final da década. A primeira delas foi feita por Câmara Cascudo, em um artigo – ‘Bric-à-Brac’ – no mês de 

setembro de 1927. O artigo noticia que ‘Jorge Fernandes está sendo uma surpresa para os senhores 

intelectuais sulistas’, e que em Natal ‘ele constitui um nome respeitável a quem é desculpado a mania de 

fazer versos malucos’.” 
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Fernandes como resultados de seus estudos, publicados em 1995 e 1997 

respectivamente; com o trabalho de Maria Suely da Costa mediante a tese Produção em 

revista: representação do moderno e do regional na experiência potiguar – anos 20, 

defendida no ano de 2008; e com a produção de João Maria Paiva Palhano (2011) em 

Coerção e ruptura estilísticas na poesia potiguar: a construção do ethos inventivo do 

poeta Jorge Fernandes. 

 Araújo (1995) discutiu o Modernismo nos anos 20 do século XX no Rio Grande 

do Norte e, dentro dessa perspectiva, situou Jorge Fernandes como a maior expressão 

em versos nesse período, tanto que dedicou dois capítulos de sua dissertação ao 

engajamento poético do poeta e ao Livro de Poemas. Para o autor, 

 

Jorge Fernandes, sem maiores pretensões literárias, refletia de forma 

autêntica a transformação por que passava a realidade da época em 

questão. Através do Livro de Poemas deu um depoimento sobre um 

momento específico de transformações na sociedade brasileira, de 

maneira que esse “depoimento” recai com bastante ênfase sobre o 

aspecto cultural dessa sociedade, em uma província. Conseguiu, de 

forma poética, falar sobre os assuntos que refletiam as tensões 

presentes na vida literária da época: como se dava a relação, interna ao 

sistema literário, entre um presente revolucionário e um passado 

conservador; como se processava a urbanização da cidade 

provinciana; como a cultura regional reagia num momento em que a 

modernidade já a ameaçava. E, mais do que isso, Jorge Fernandes 

conseguiu realizar um produto cultural que dava conta de uma 

realidade universal, quando conhecia apenas a realidade local e não 

mantinha contatos diretos com o grupo que estava na vanguarda da 

transformação literária. Desses elementos é que podem surgir dados 

para se revelar a autenticidade do poeta Jorge Fernandes, nas suas 

relações com o modernismo e também com o regionalismo enquanto 

tendência marcante na realidade nordestina. (ARAÚJO, 1995, p.59) 

Desse modo, o ato de situar o poeta e a importância de sua lírica no contexto 

norte-rio-grandense resultaram em novas perspectivas para o autor, que conseguiu 

reascender as discussões sobre a obra poética de Jorge Fernandes.  

Em 1997, ele publicou outro estudo, no qual apresentou uma leitura da poesia 

produzida pelo poeta junto à de Jorge de Lima, à de Joaquim Cardoso e à de Ascenso 

Ferreira, dando maior ênfase à produção realizada no Rio Grande do Norte. O estudioso 

partiu de uma reflexão sobre a literatura na segunda metade da década de 20 na região 

Nordeste do Brasil para chegar à poesia de Jorge Fernandes, voltando-se às tensões 

entre as vertentes do Modernismo e do Regionalismo, que influenciaram a produção do 
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poeta, todavia sem a adesão exclusiva a uma delas. Na introdução do estudo, o autor 

explica que 

 

O poeta Jorge Fernandes representa, no Nordeste, uma possibilidade 

concreta para o estabelecimento do moderno cânone nacional, na 

medida em que trabalha o gênero lírico no limite entre vários registros 

poéticos – sobretudo entre os registros do Modernismo e do 

Regionalismo – e de um modo que o tema “Nordeste” escapa a uma 

visão tradicionalista-regionalista e a uma forma de expressão atrelada 

a um programa estético, pois a sua poesia é produto de soluções 

pessoais. (ARAÚJO, 1997, p.11) 

 

Tal investigação possibilitou uma leitura da poesia de Jorge Fernandes 

conectada às discussões que estavam em curso no início do século XX e, sobretudo, 

possibilitou o entendimento de sua originalidade em conseguir apreender, a seu modo, 

aspectos relacionados às vertentes Modernista e Regionalista sem manter contato direto 

com os intelectuais que fomentavam essas discussões nem tomar de modo exclusivo 

uma delas. 

A essa liberdade de transitar entre temáticas tradicional e moderna, o autor 

chamou de “interferência de registros”, termo tomado a partir da noção de Bec (1974 

apud ARAÚJO, 1995). Tal ideia nos leva a pensar em uma relação dialética, em que ora 

o poeta toma uma temática ora toma outra ou, ainda, as duas em um mesmo poema, 

colocando-se como mediador entre as duas vertentes. 

 Outra colaboração dada aos estudos sobre a poética de Jorge Fernandes vem de 

Maria Suely da Costa (2008). A partir da investigação em periódicos, a autora analisa os 

valores dos quais comungam os escritores que participaram do cenário norte-rio-

grandense em meio à formação da modernidade cultural em níveis local e nacional. 

Nesse trabalho, ela traça um panorama dos autores potiguares que colaboraram com as 

ideias modernistas, como Câmara Cascudo e Jorge Fernandes. Este ganha destaque ao 

ter poemas publicados e comentados em periódicos na década de 30, além de ser 

referenciado por Mário de Andrade nesses veículos de comunicação, consoante a autora 

apresenta. 

 Em seu trabalho, Maria Suely da Costa (2008) apresenta e analisa os poemas 

“Canção ao sol”, publicado na revista Verde; “Canção do retirante”, publicado na 

Revista de Antropofagia; “O estrangeiro”, também publicado na Revista de 

Antropofagia; e o poema “Pescadores”, dedicado a Mário de Andrade e publicado na 

revista Terra Roxa e Outras Terras, bem como mostra comentários com as impressões 
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de Mário de Andrade e de Antônio de Alcântara Machado acerca da poesia de Jorge 

Fernandes. Ela comenta, tomando as expressões dos autores supramencionados e dos 

poemas analisados que  

A matéria poética de Jorge Fernandes além de oferecer o “novo” em 

termos de forma o faz também em termos de linguagem, inscrevendo-

se como algo desconhecido, não familiar, pode-se dizer “estrangeiro”. 

É o elemento nacional não (re)conhecido impondo-se como estranho e 

difícil de digerir, mas ficando no estômago, transformando tudo em 

algo novo, “bonito que só vendo” (COSTA, 2008, p.83). 

 

 Assim, além de apresentar a contribuição do poeta nas referidas revistas, analisa 

e aponta as impressões sobre os escritos de Jorge Fernandes, dando a ver a repercussão, 

ainda que tímida, do trabalho poético nesse meio de divulgação fora dos limites do 

estado.  

 Há ainda o estudo de João Maria Paiva Palhano (2011) que focaliza o trabalho 

poético do autor norte-rio-grandense em questão. Nessa produção, o estudioso enfoca o 

estilo individual e o ethos inventivo do poeta Jorge Fernandes e investiga essas 

categorias em textos do poeta e de Auta de Souza e Palmyra Wanderley, autoras 

contemporâneas a ele, pertencentes à tradição literária potiguar. Tal procedimento 

contrapõe as escolhas estilísticas do poeta Jorge Fernandes às das poetas, com o intento 

de delinear um inventário das escolhas individuais recorrentes na poesia do modernista 

Jorge Fernandes. Assim nos diz o autor: 

[...] a arquitetônica geral dos enunciados jorgianos estabelece um 

embate avassalador com a tradição lírica, caso estabeleçamos, como 

parâmetro de confronto, a arquitetônica geral dominante no contexto 

espaçotemporal em se [sic] insere a pesquisa. O estilo individual de 

Jorge Fernandes corre, pois, na contramão da oficialidade lírica 

estabelecida, desafiando-a, negando-a e, em troca, ousando 

transformar-lhe o perfil. (PALHANO, 2011, p. 233) 

 Nessa configuração, os procedimentos líricos adotados por Jorge Fernandes não 

apenas aparecem como inovadores, mas, sobretudo, como escolhas que escapam à 

coerção e aos ditames tradicionais. Seu distanciamento das vozes mais conservadoras 

levou-o a ocupar, “em relação a Auta de Souza e a Palmyra Wanderley, um patamar 

secundarizado e até menos obscurecido” (PALHANO, 2011, p.234) no panorama 

literário potiguar no contexto de publicação de sua obra. Contudo, quanto à 

inventividade, não podemos negá-la na obra deste poeta, visto que “é inventivo porque é 
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desafiador, independente, transgressor, original, pioneiro, sapiente, inusitado, integrado 

e modernista” (PALHANO, 2011, p.242). 

 De acordo com a análise feita pelo estudioso, tais características são observadas 

em poemas como “Remanescente”, em que a ausência de métrica fixa e de rima e a 

forma poética distinta das tradicionais surgem como recurso inovador. Sua temática, 

que toma as vozes do passado e do presente, faz notar a transição entre os dois tempos, 

entre como o poeta se coloca em comparação aos antigos. As escolhas lexicais e 

sintáticas e o uso de reticências arrematam o caráter inovador do autor frente às poetas 

contemporâneas a ele. 

Seus traços inventivos são recorrentes em todo o Livro de Poemas. Em “Poemas 

das Serras 3 – A carreira do forde”, além de seu tema ser a presença do carro no 

ambiente do sertão, o poeta usa termos como arranco, fanhoso, fofonando, bacurau, 

mutuca, dentre outros, os quais se afastam dos procedimentos líricos tradicionalmente 

adotados, ligando-se ao regional.  

No poema “Té-téo”, o qual não faz parte do corpus do estudo mencionado, o 

inusitado se dá por meio da representação de uma revoada do pássaro sentinela das 

matas, que simula o voo e o som produzido por um bando de tetéus. O poema não é 

uma linearidade nem de palavras nem de discurso, mas, sendo as palavras distribuídas 

por meios específicos no papel, o que se tem no conjunto com essa distribuição é uma 

poesia de caráter visual e, ao mesmo tempo, auditiva, pela sonoridade das palavras 

sugerindo o canto da ave mencionada pela reprodução do som que esse pássaro produz, 

o qual surge representado nos versos, como vemos neste trecho: 

[...]  
Num alvoroço de alarme: 

Té...téo!... Té...téo!... 

Téo... té-téo... 

  Té-téo... Te-téo! 

 Té... téo... Te-téo! 

Té-téo!...   Té-téo.... 

 

As inovações jorgianas observadas em “Té-téo” também são percebidas no 

poema “Rede”, em que essa palavra assume a imagem do seu significado em uma das 

estrofes, revelando traços da poesia concreta. Devido ao alcance de inventividade 

expressa nele, esse poema surge como um exemplar bastante representativo da obra do 

poeta, figurando como um dos textos mais conhecidos e referenciados de sua obra. 

A partir do panorama construído, a leitura crítica dos textos líricos do Livro de 

Poemas de Jorge Fernandes, realizada nesta pesquisa, privilegia o caráter da 
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modernidade e da ironia na obra, aspectos ainda não investigadas. A problemática da 

modernidade e da ironia é abordada pelo método dialético de Antonio Candido (1976), 

o qual concebe que a interpretação de uma obra, em sua totalidade, se dá quando as 

dimensões estéticas e formais ligam-se à dimensão histórica e social, numa relação em 

que nenhum dos elementos é favorecido em detrimento do outro, no sentido de o 

externo importar como elemento que desempenha certo papel na constituição da 

estrutura, tornando-se interno.  

O modo pelo qual olhamos e analisamos a obra literária, sobretudo tendo em 

vista a modernidade, requer uma atenção pautada na linguagem sem perder de vista a 

sociedade, visto que esta passa a se incorporar no objeto poético. Isso porque, ao longo 

do tempo, são muitas as visões por meio das quais a obra literária vem sendo abordada, 

desde a concepção que prega a imanência do texto (obra como um organismo 

independente, focando apenas sua estrutura e o que há de interno) até a compreensão de 

que ele não passa de um meio para a explicação de fenômenos sociais (modalidade 

utilizada para analisar e explicar a obra literária buscando apenas seus aspectos sociais). 

Entretanto, a adoção de uma postura crítica integrativa concebe as relações que 

se estabelecem entre o texto literário e a vida social e histórica e faz observar de que 

forma as questões externas participam do fator estético ou como aspectos da vida social 

se disseminam no texto literário. Segundo Antonio Candido (1976, p.4), 

A integridade da obra não permite adotar nenhuma dessas visões 

dissociadas; e que só a podemos entender fundindo texto e contexto 

numa interpretação dialeticamente íntegra, em que tanto o velho ponto 

de vista que explicava pelos fatores externos, quanto o outro, norteado 

pela convicção de que a estrutura é virtualmente independente, se 

combinam como momentos necessários do processo interpretativo.  

Assim, a interpretação do Livro de Poemas, pelas categorias da modernidade e 

da ironia, está fundada em uma relação dialética – movimento de contradição 

permanente entre estes elementos de ordem distinta, a literatura e a sociedade –, visto 

que as questões externas desempenham certo papel na constituição da estrutura do texto 

e participam do fator estético ao se disseminarem na obra. 

Antonio Candido (1976) ainda argumenta que não podemos dissociar a 

dimensão estética e formal da dimensão social porque esta está ligada àquela desde sua 

formação. Ele observa o fato de a obra literária, como fenômeno de civilização, atuar na 

sociedade e, por isso, depender de fatores sociais para se constituir como tal. Mantendo 
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esse ponto de vista, tanto a vida exerce influências sobre a arte quanto a arte interfere na 

vida social. 

  Partindo dessas considerações, tomamos como aporte teórico as ideias de Luiz 

Costa Lima (2003) e de José Guilherme Merquior (1997), a fim de observamos as 

especificidades da linguagem poética e sua capacidade de representação indireta da 

realidade; Walter Benjamin (1994; 2000), Marshall Berman (1986), Jürgen Habermas 

(2002), a fim de refletirmos sobre a modernidade, suas implicações e sua relação com o 

passado; e Soren Kierkegaard (2013) e Beth Brait (2008), a fim de discutirmos o 

conceito tradicional de ironia e sua perspectiva polifônica. 

Esta dissertação está estruturada em três capítulos, quais sejam: primeiro 

capítulo, intitulado “Por trás das representações sociais”, no qual discutiremos a 

especificidade e a importância do discurso literário, além de sua articulação com a 

sociedade por meio do poema “Canção do Inverno”; segundo capítulo, nomeado “O 

giro das polias: movimentos sobre modernidade e ironia”, que trará uma discussão 

fundamentada acerca desses tópicos; e terceiro capítulo, designado “No ritmo dos 

teares: modernidade e ironia na obra de Jorge Fernandes”, com análises dos poemas 

“Meu Poema Parnasiano n. Um”, “O bonde novo” e “Aviões” à luz dos conceitos 

discutidos. 
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1 POR TRÁS DAS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS 

 

1.1 DISCURSO POÉTICO E MÍMESE 

 

O texto poético possibilita várias interpretações à luz de áreas distintas, bem 

como leituras a partir de perspectivas dessemelhantes, porque a função poética da 

linguagem se dá de modo díspar em relação à função da linguagem pragmática. Assim 

nos apresenta Costa Lima, em Mímeses e modernidade, obra em que o autor discute 

questões acerca dos sistemas de representação, bem como a distinção entre as formas de 

representação pela linguagem. Partindo da ideia de representação social, o crítico em 

questão esmiúça as especificidades dos planos de linguagens, bem como reforça o 

caráter singular da representação na lírica. 

De acordo Costa Lima (2003), vivemos em uma sociedade na qual nos 

integramos por meio da cultura, da classe, da camada social, do meio profissional. 

Inseridos em grupos, os indivíduos se reconhecem por meio da atividade de 

representação, identificam-se (feminista, intelectual, boêmio...) e aderem a uma postura 

que costumam julgar natural. Contudo, “cultura, classe, camada, meio profissional 

parecem-se a roupas muito leves, tão leves que a pele não sente que as transporta. 

Melhor, roupas que se tornam a própria pele, da qual não nos imaginamos 

despossuídos” (LIMA, 2003, p.85). Assim, a partir de uma rede de símbolos, a qual 

chamamos representação, interagimos, na medida em que essa rede tende a estabelecer 

classificações e formas de relacionamento entre os indivíduos.  

Essa noção, a qual reconhece o homem como um ser simbólico, nos leva a 

considerar a linguagem como um sistema de representação, e a sociedade, de tão 

complexa, a possuir inúmeros sistemas com tal finalidade. Nesse sentido, é necessário 

reconhecermos as especificidades relacionadas aos planos da linguagem que nos 

permitem tais simbolizações, sendo eles o poético e o pragmático, e como eles atuam no 

social. Vejamos: 

Submetido à função pragmática, o objeto se põe a serviço de algo, 

torna-se instrumento para uma ação. [...] Ante a função pragmática, a 

estética se diferencia por ser uma forma sui generis de comunicação. 

Sui generis porque só indiretamente estabelece uma relação com o 

real. (LIMA, 2003, p.93) 

Enquanto a linguagem pragmática é imersa em um meio onde reina a 

objetividade, atuando diretamente no real, a linguagem poética atua indiretamente no 
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real, mas com um alcance que nos pode possibilitar olhares diferentes sobre o mesmo 

universo observado.  

Ou seja, a linguagem pragmática conduz a uma ação palpável, e a linguagem 

poética permite ao indivíduo tematizar o mundo e propor diversas interpretações de uma 

mesma realidade. Podemos observar isso, para fins de ilustração, nos versos 

metalinguísticos de “Metáfora”, poema/canção de Gilberto Gil, em que temos: 

[...] 

Uma meta existe para ser um alvo 

Mas quando o poeta diz: "Meta" 

Pode estar querendo dizer o inatingível 

[...] 

 

 Esses versos nos revelam a ramificação apresentada por Costa Lima (2003) entre 

os planos de representação pela linguagem. Tomar “meta” enquanto alvo é apontar para 

seu uso habitual, mergulhado na esfera prática, de cuja objetividade não conseguimos 

nos desprender. Quando a “meta”, que neste momento é usada no poema entre aspas e é 

colocada e mediada pelo poeta, temos uma abertura de interpretações, pois, como é 

apontado, “pode estar querendo dizer o inatingível”, como pode, também, nos dizer 

tantas outras coisas quanto possível, possibilitando um olhar mais amplo para o ser e 

para o mundo.  

Essa abertura a partir da ficção exige a cooperação do leitor. Isso porque o valor 

poético inexiste em si mesmo, já que é resultado de um processo de mediação, o qual 

torna a obra um espaço de representação de realidades, ocorrendo também por meio da 

ação leitora.  A aceitação do leitor faz com que o valor estético se atualize, e o texto 

poético comunique realidades ligadas às perspectivas dos sujeitos. Costa Lima (2003) 

nos diz: 

Se, portanto, a obra poética tem a desvantagem ante o discurso 

pragmático, de não apontar diretamente para a realidade, não dando 

assim condições para uma atuação de consequências palpáveis, tem, 

por outro lado, a vantagem de permitir a representação de múltiplas e 

variadas realidades, que interferirão – e não serão apenas 

condicionadas – em sua postura perante o mundo. (LIMA, 2003, p. 

94) 

 

Desse modo, a representação social que nos é possibilitada pela linguagem 

poética reside além de uma atitude passiva ou de menor proveito, pois, muitas vezes, 

atua sobre a realidade de maneira mais eficaz. Ela não se caracteriza apenas como forma 
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de representação das situações humanas, mas uma representação mediada pelo agente 

poético. Este manifesta sua visão, seus valores e seu posicionamento diante da realidade 

tematizada, contando com a aceitação do leitor, o qual, orientado por suas experiências, 

atualiza o valor estético e confere sentido ao texto poético.  

Podemos dizer, em termos marxistas, que a mímeses se relaciona com a base 

material da sociedade, ao passo que transforma material de ordem social em tradição 

poética (LIMA, 2003). Isto é, por trás das representações sociais, através da intervenção 

poética da linguagem, estão situadas questões de ideias, valores e ideologias. Tal juízo 

possibilita o entendimento da relação de mediação que ocorre na atividade mimética, 

visto que nela estão impregnados valores de matéria ideológica com os quais, não só o 

poeta, mas também o leitor comunga, problematiza ou nega. 

Portanto, situado em um contexto de representações, o agente poético tematiza o 

mundo dando-lhe uma abertura de significados. Isso é possível graças à mímese, a qual 

se diferencia das outras formas de representação pela sua capacidade de apontar 

indiretamente para o real. Todavia, o poeta não detém todo o compromisso de 

atualização de sentidos, pois ocorre também, nesse processo, a mediação do leitor. 

Ambos, impregnados de suas práticas, dão ao mundo predicados diversos daqueles que 

o uso corriqueiro da linguagem costuma apontar. 

José Guilherme Merquior (1997), em Natureza da lírica, retoma, inicialmente, 

as abordagens tradicionais
5
 sobre a lírica para apresentar a tese de que a mímese, tal 

como a delineia, é parte do processo de concepção de poesia e uma forma de imitação.  

Partindo da ideia de lírica, Merquior aponta que, tradicionalmente concebida 

enquanto gênero literário, ao lado do drama e da epopeia, na modernidade, é 

reconhecida praticamente como sinônimo de poesia
6
. Consoante o autor,  

 

A principal consequência desta identificação foi que a lírica se tornou 

depositária por excelência de uma característica essencial da poesia, a 

de função linguística específica. Considerada como tal, poesia é o tipo 

de mensagem linguística em que o significante é tão visível quanto o 

significado, isto é, em que a carne das palavras é tão importante 

quanto o seu sentido (MERQUIOR, 1997, p.17). 

  

A partir dessa noção, à concepção de poesia, enquanto forma e construção 

linguística, une-se a ideia de lírica, tipo de mensagem cuja finalidade é “a representação 

                                                           
5
 Acerca de uma visão geral da tradição platônica e aristotélica, conferir Merquior (1997). 

6
 Essa equivalência terminológica também será adotada neste estudo, de modo que os termos serão 

empregados como correspondentes. 
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fictícia de situações humanas, dotadas de interesse permanente.” (MERQUIOR, 1997, 

p.17). Essas concepções, agora fundidas, passam a sinalizar uma forma de representação 

arquitetada pela linguagem, o que implica pensar o poema não como fruto de um 

momento de inspiração, e sim como resultado de um trabalho criativo com a linguagem. 

Incitado pelo questionamento: “A que se aplica, no entanto, este modelo especial 

de mensagem que é a obra lírica?” (MERQUIOR, 1997, p.17), o crítico discorre a partir 

da compreensão de que a lírica é um modo de imitação que, embora emane do 

particular, exibe o universal. Nesse sentido, um poema lírico não se limita simplesmente 

a retratar a individualidade do poeta, em termos de emoções e interesses pessoais, na 

medida em que sua obra se torna uma abertura ao social e se articula a aspectos gerais 

do gênero humano.   

Essa abertura para o mundo é possibilitada pela linguagem, a qual tem 

importância capital na obra lírica. No que tange a essa questão, Merquior busca em 

Roman Jakobson e sua teoria de Funções da Linguagem uma explicação técnica para o 

trato dado à linguagem na poesia a fim de conceber uma definição de poema.   

Para o crítico, poema “é uma espécie de mensagem verbal fortemente regida, 

quanto ao funcionamento da linguagem, pela projeção do princípio de equivalência do 

plano da seleção das palavras para o plano de sua sequência na frase” (MERQUIOR, 

1997, p. 20,21). Temos, assim, um conceito ligado à estrutura, às escolhas que são feitas 

para imprimir uma forma particular ao texto. 

Desse modo, a seleção, a disposição das palavras e sua organização no texto 

poético são fatores singularizantes, e o tipo de mensagem que comunica tem, em seu 

significante, um material tão interessante quanto o seu significado. Essa afirmação leva 

a uma ideia basilar nas reflexões de Merquior: a asserção de que, no poema, “a carne 

das palavras” é tão importante quanto o seu sentido.  A “carne das palavras”, além de 

incutir significados, auxilia na construção da forma poética, contribuindo para a 

arquitetação de forma e sentido. 

No que tange ao sentido, o poema, por ser regulado pela mímese, a qual, por sua 

vez, se regula pelo verossímil, pelo universal, cria mundos que diferenciam a imitação 

da linguagem corriqueira da imitação literária e demonstra seu caráter amplo na abertura 

dos estados de ânimos do sujeito para o coletivo. Em termos de construção, isso implica 

uma abordagem para além das questões de linguagem, visto que a capacidade mimética 

é intrínseca à composição poética. Sobre esse aspecto, atentemos: 
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Ela [a mímese literária] se vale da imitação genérica e constituída 

pelos símbolos linguísticos e atinge, sem dúvida, um plano de 

significação igualmente universal – através, porém, de uma 

reprodução esmerada do concreto e particular. 

[...] 

Mediante a representação não servil de particulares é que se busca 

transmitir significações de ressonância universal. Por uma espécie de 

astúcia da mímese, a representação do singular logra significação 

universal. (MERQUIOR, 1997, p.22. Grifos do autor.) 
 

 O aspecto que singulariza a lírica, a partir desse pensamento, é a capacidade de 

falar de verdades universais de um modo singular, apontando para uma significação que 

ultrapassa a experiência particular. Essa astúcia permite que a representação em 

primeira pessoa desperte sentimentos, em diferentes sujeitos, que assinalam a aceitação 

e a identificação por meio do “jogo imaginário” (MERQUIOR, 1997, p.22) que ocorre 

no ato poético.  

Podemos observar tais questões nos versos do poema “Retrato”, de Cecília 

Meireles, em que há um “eu” tratando, aparentemente, de sua experiência particular: 

 

Eu não tinha este rosto de hoje, 

assim calmo, assim triste, assim magro, 

nem estes olhos tão vazios, nem o lábio amargo. 

[...] 

  

O uso manifesto da primeira pessoa aponta para um indivíduo específico. 

Contudo, esse “eu”, por uma astúcia da mímese, não comunica apenas a decadência do 

corpo e da vida de um único sujeito. A angústia, o ser em conflito que pouco se 

reconhece, ao tomar o passado como referência, não é sentimento exclusivo de um eu 

individual, pois comunica uma experiência universal: a sensação de estar em completo 

desencontro de si mesmo. 

Essa passagem da experiência do singular para o universal, além de se dar pela 

astúcia da lírica, requer a ativação do leitor. Ele, conscientemente, aceita e respeita as 

regras existentes entre a imitação literária e a realidade, e é nesse momento que o 

mundo se abre na obra. A mímese, portanto, é intrínseca tanto ao processo de produção 

quanto ao de recepção de um poema, momento em que a decisão de contemplá-lo é 

sustentada pela consciência do leitor, o qual concorda e respeita as regras desse jogo. 

 Nessa perspectiva, fica manifesto que o conceito de mímese, essa forma de 

imitação, liga-se às ideias de poética e lírica. Merquior sintetiza essa relação ao precisar: 

“A lírica tem por objetivo a imitação de estados de ânimo, através de um discurso 
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organizado de maneira especial, e, por finalidade última, determinado conhecimento de 

verdades humanas universais” (MERQUIOR, 1997, p.28).  

Em outras palavras, o caminho encontrado pela lírica para mimetizar a realidade 

social dos sujeitos parece se dar pelo uso “especial” da linguagem, o qual, junto com o 

caráter imitativo, encaminha a uma significação de ressonância coletiva. Nisso, “a 

inventividade do poeta está no como ele diz, não no que ele diz.” (MERQUIOR, 1997, 

p.24). 

Tendo em vista os pontos de contato entre as ideias apresentadas até aqui quanto 

à representação do discurso poético, convém lembrar, por fim, a que se dedicou a lírica 

ao longo do tempo. Tradicionalmente vista como linguagem elevada para atender ao 

sublime, ela nem sempre se ocupou em representar questões concernentes à sociedade. 

 Na modernidade é que isso passa a dar a tônica, e o ato poético incorpora o 

cotidiano, de tal modo que prefere as coisas corriqueiras do homem e da vida, como 

podemos perceber na poesia de Jorge Fernandes. O poeta, conforme veremos à frente, 

elege como figuras centrais de seus poemas a cidade e os elementos circunscritos a ela, 

como bondes, aviões, fábricas; os símbolos do campo, como a fauna e a flora do 

universo sertanejo, sem, contudo, deixar de falar do humano, o particular, e do coletivo, 

o universal. 

É válido lembrar que pensar a lírica em sua relação com o homem e a sociedade 

foi tarefa empreendida por Theodor W. Adorno, que apresenta a proximidade entre elas, 

sem o reducionismo de priorizar uma das partes. Segundo o estudioso, “[...] a referência 

ao social revela nelas próprias [composições líricas] algo de essencial, algo do 

fundamento de sua qualidade. A referência ao social não deve levar para fora da obra de 

arte, mas sim levar mais fundo para dentro dela” (ADORNO, 2003, p.66), no sentido de 

que o elemento social auxilia na compreensão profunda da obra, e esta, assim, nos 

auxilia na compreensão da vida. Todavia, o autor alerta que “conceitos sociais não 

devem ser trazidos de fora às composições líricas, mas sim devem surgir da rigorosa 

intuição delas mesmas” (p.67). 

Como os aspectos da experiência social interferem na obra e esta os ultrapassa, a 

atividade interpretativa de um poema deve fundar-se na compreensão de seu interior e 

da sociedade fora dele. Caso isso não seja atentado, corre-se o risco de vê-lo como mera 

expressão de experiências individuais e de não reconhecer seu caráter universal, pois “a 

composição lírica tem esperança de extrair, da mais irrestrita individuação, o universal.” 

(ADORNO, 2003, p.66).  
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Esse caráter de universalidade é obtido quando as experiências individuais 

ganham forma estética, comunicando algo ainda não captado. Assim, a universalidade é 

eminentemente social, na medida em que, segundo o autor, só podemos entender aquilo 

que o poema diz se escutarmos a voz da humanidade. 

Nesse sentido, Adorno pontua que, para se reconhecer o teor social na lírica, há 

de se observar o que desse campo foi poeticamente condensado. Para isso, o analista 

deve atentar-se para as questões ideológicas, tomadas pelo autor como falsa 

consciência, que surgem no poema. Conforme o filósofo, “obras de arte têm sua 

grandeza unicamente em deixarem falar aquilo que a ideologia esconde.” (ADORNO, 

2003, p.68), pois “seu próprio êxito, quer elas queiram ou não, passa além da falsa 

consciência”. Como uma espécie de resistência ao mundo coisificado e movido pela 

técnica, a obra poética questiona e problematiza o que é dominante e imposto como 

verdadeiro e bom. 

Sobre esse aspecto contraideológico
7
 da lírica, podemos tomar como exemplo os 

versos do poeta mato-grossense Manoel de Barros. Em um meio onde o progresso é 

cultuado, ele elege figuras simples, seguindo na contramão da ideologia: 

Um grilo é mais importante 

que um navio 

(Isso 

do ponto de vista 

dos grilos) 

 

Dotado de uma espontaneidade, o poema contraria o modelo ideológico que 

prega a fé irrestrita no progresso. Ele não é nomeado, e tal escolha contraria a ordem 

racionalizada, porque o discurso pragmático, enfatizado pela ideologia dominante, exige 

que as coisas recebam um nome e sejam precisadas de acordo com sua funcionalidade. 

Contudo, o poeta não nomeia o poema, e mais: dá voz a um animal sem aparente 

utilidade, o grilo. 

A valorização da máquina é posta com desconfiança, já que um grilo é mais 

importante do que ela, que gera lucro, que transporta cargas e pessoas, que é grande e 

imponente diante do pequeno inseto. Mas, para deixar claro de que lugar isso é 

enunciado, o poeta abre parênteses, literalmente, para acentuar que isso é afirmado do 

“ponto de vista dos grilos”, os quais ganham voz diante de uma sociedade e de uma 

ideologia que os menosprezam. 

                                                           
7
 Termo usado por Bosi (2010) ao discutir a constituição ideológica no discurso artístico. 
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Dessa forma, o poema aponta questões que vão além da subjetividade do poeta, 

sugerindo a aproximação entre a lírica e a sociedade, possibilitada a partir da mediação 

pela linguagem. Sobre esse aspecto, Adorno diz que 

O autoesquecimento do sujeito, que se entrega à linguagem como algo 

objetivo, é o mesmo que o caráter imediato e involuntário de sua 

expressão: assim a linguagem estabelece a mediação entre lírica e 

sociedade no que há de mais intrínseco. Por isso, a lírica se mostra 

mais profundamente assegurada, em termos sociais, ali onde não fala 

conforme o gosto da sociedade, ali onde não comunica nada, mas sim 

onde o sujeito, alcançando a expressão feliz, chega a uma sintonia 

com a própria linguagem, seguindo o caminho que ela mesma gostaria 

de seguir. (ADORNO, 2003, p.74) 

Entretanto, esse autoesquecimento não é algo negativo ao sujeito, é o momento 

de reconciliação, conforme Adorno assegura. Isso porque a linguagem, nesse processo 

de mediação, passa a ser a própria voz do sujeito, o lugar onde ele se deixa esquecido, 

mas onde se faz, verdadeiramente, presente. 

Por meio do poema “Canção do Inverno”, de Jorge Fernandes, podemos ver 

como ocorre essa mediação e essa relação com o social. A análise desse enunciado 

poético, demonstrada a seguir, faz enxergar a imitação, que é arquitetada pela 

linguagem, e que comunica verdades universais, sem perder de vista as especificidades 

de seu discurso. 

 

1.2 FIGURAÇÃO SERTANEJA EM “CANÇÃO DO INVERNO” 

Ao lermos o poema “Canção de Inverno”, do poeta norte-rio-grandense Jorge 

Fernandes, por meio de uma perspectiva a qual articula o texto literário e a realidade 

social, tomamos contato com uma figuração mediada, ou seja, mimetizada, voltada ao 

universo sertanejo
8
.  

CANÇÃO DO INVERNO 

 

Te dou a fôrça  

Do meu braço...  

Te dou manivas  

Te dou enxada  

– Terra molhada –  

– Terra molhada –  

Do sertão... 

                                                           
8
 Parte da análise apresentada foi publicada nos anais do I Congresso Nacional de Literatura (CONALI), 

promovido pela UFPB. 
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Quero que fiques  

Tôda coberta  

De fôlhas verdes  

De ramos verdes  

Enfeitando as várzeas  

De melancias  

De jerimuns  

E de feijão...  

 

Te dou eitos  

De cem mil covas  

Pros algodões... 

 

Terra molhada  

Quero o teu milho  

Quero o melão... 

 

Quero o inhame  

Quero a coalhada  

A carne seca  

E os capuchos de algodão.  

 

Quero o teu frio  

Quero o tutano  

Com rapadura  

Pra te dá filhos  

Pelo verão... 

 

Nesse poema, o louvor à cultura do campo e aos elementos que a caracterizam 

aponta para a representação de um modo de vida espontâneo, voltado para a terra e 

ligado à paisagem local. Sua aparente simplicidade ultrapassa a forma de vida 

apresentada, pois também é evidenciada pelo uso da linguagem com vocábulos 

circunscritos a esse ambiente e pela adoção da forma literária que privilegia a 

construção com versos que permitem o ritmo e o acento da forma literária popular, com 

a predominância de quatro sílabas, conforme vemos: 

Te/ dou/ a /fôr/ça  

Do/ meu/ bra/ço...  

Te/ dou/ ma/ni/vas 

Te/ dou/ en/xa/da  

– Te/rra/ mo/lha/da –  

– Te/rra/ mo/lha/da –  

Do/ ser/tão... 
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Que/ro/ que/ fi/ques  

Tô/da/ co/ber/ta  

De/ fô/lhas/ ver/des  

De/ ra/mos/ ver/des  

En/fei/tan/do as/ vár/zeas  

De/ me/lan/ci/as  

De/ je/ri/muns  

E/ de/ fei/jão...  

 

Te/ dou/ ei/tos  

De/ cem/ mil/ co/vas  

Pros/ al/go/dões... 

 

Te/rra/ mo/lha/da  

Que/ro o/ teu/ mi/lho  

Que/ro o/ me/lão... 

 

Que/ro o/ i/nha/me  

Que/ro a/ coa/lha/da  

A/ car/ne/ se/ca  

E/ os/ ca/pu/chos/ de/ al/go/dão.  

 

Que/ro o/ teu/ fri/o  

Que/ro o/ tu/ta/no  

Com/ ra/pa/du/ra  

Pra/ te/ dá/ fi/lhos  

Pe/lo/ ve/rão... 

 

Tomando o poema pelo seu título “Canção do inverno”, buscamos no Dicionário 

de termos literários, de Massaud Moisés (1974), o significado para o primeiro signo do 

título. De acordo com ele, “de modo genérico, designa toda composição poética 

destinada ao canto ou que encerra aliança com a música” (p.62) e ainda:  

a temática da canção  move-se em amplo espectro, desde os temas 

guerreiros até os morais, passando pelos patrióticos, humorísticos, 

satíricos e religiosos. Entretanto, o seu motivo dileto e mais constante 

é o amor, de modo tal que a palavra “canção” invoca “amor”, e vice-

versa. Semelhante identificação ocorre entre a canção e o lirismo: “é a 

forma liricamente mais pura” (Staiger, 1966:94), a forma ideal para 

receber o transbordamento do “eu”, e vice-versa. Em suma, a canção, 

o tema do amor e o lirismo são categorias literárias vizinhas e 

interagentes.  (MOISÉS, 1974, p.63).  

 

Quanto ao segundo signo, observamos “inverno” como palavra significativa, que 

denota um dos fenômenos mais esperados pelo homem do sertão. Mesmo habituado à 

experiência da escassez de água, não falta a esse povo a esperança de cantar a enxurrada 
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que traz consigo os frutos que o alimentam, sustentando-o para a resistência a um meio 

hostil e a uma vida árdua diante das dificuldades impostas pelo espaço. Desse modo, 

“Canção do Inverno” pode ser pensado como um canto de amor e louvação à estação 

que traz esperança e possibilidade de sustento ao homem sertanejo.  

No verso de abertura, o tom dialogal entre o sujeito lírico e a “terra molhada”, 

adjetivada pelo termo “do sertão”, aponta para uma relação de proximidade e 

cumplicidade, expressa pelo uso do pronome na segunda pessoa do singular “te”. A 

cumplicidade entre os interlocutores é percebida também pela força ofertada, advinda 

do próprio eu poético (“te dou a força/ do meu braço...”) para, em seguida, ofertar 

elemento de cultivo, “manivas”, e instrumento de trabalho, “enxada”, fechando a 

gradação.  

Nesse sentido, a poesia de Jorge Fernandes, expressando o dado local, parece 

criar uma atmosfera em que homem e terra se inscrevem um no outro, de forma a 

sugerir para o leitor um processo identitário do homem do sertão.  

Do ponto de vista da linguagem, a sintaxe, paralelisticamente construída pela 

repetição da expressão “te dou” em três dos sete versos e o chamamento ao interlocutor 

“– terra molhada –” em dois, reforça e reitera o desejo do eu lírico em estar unido à terra 

à qual se dirige. 

Tendo isso em vista, a terra surge como um espaço de proteção e um símbolo de 

fertilidade. É ela quem recebe os golpes da enxada para acolher a maniva, que a penetra 

pela ação do sujeito. Tal imagem, além da associação com o corpo, em específico, o 

braço, cria um quadro erótico, pois a figura da rama da mandioca sugere uma relação de 

virilidade ao ser introduzida no chão para gerar frutos. Nesse retorno à origem, o 

repouso da semente na terra fecunda revela o desejo do eu poético, que oferta, 

esperando receber da terra os frutos que o alimentarão.  

A partir da segunda estrofe, iniciada com o verbo “quero”, os anseios são 

mostrados. Esse verbo surgirá nos demais blocos do poema como ênfase do que é 

esperado pelo eu lírico, tanto em relação à paisagem quanto em relação à colheita. De 

início, é ansiado que a terra fique “tôda coberta/ de folhas verdes/ de ramos verdes” para 

enfeitar as várzeas, outro sinal de fertilidade e abundância. Um quadro em que esses 

elementos ornamentam o ambiente do sertão é criado por meio do espetáculo da cor 

verde decorando todo o espaço, além dos frutos da terra, como as melancias, os 

jerimuns e o feijão. Tais alimentos são resultados do processo de doação, de trabalho e 

de entrega e figuram como retribuição aos olhos e ao paladar do sujeito lírico. 
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A terceira estrofe, formada por três versos, é um retorno à situação de oferta, já 

que se inicia com “te dou” como na primeira. Dessa vez, a terra é preparada e o eu 

poético oferta “eitos de cem mil covas”. Eles receberão as sementes num espaço de 

proteção de onde brotará o algodão. Observando-se os sentidos de “cova”, temos uma 

abertura onde se enterram pessoas mortas e também onde se depositam as sementes para 

que germinem, denotando lugar de morte, mas também de renascimento (da plantação e 

da esperança do sertanejo). 

A relação entre nascimento e morte revela uma imagem paradoxalmente 

construída, pois o mesmo espaço tanto sinaliza o fim quanto o começo. No contexto do 

poema, ele pode ser responsável pela manutenção vital no espaço do sertão (caso haja 

inverno) e ainda apontar o fim de ciclos, da plantação e da própria vida do homem do 

campo. 

Enquanto na primeira estrofe do poema os produtos recebidos da terra são 

alimentos (“melancias”, “jerimuns” e “feijão”), na terceira as covas são preparadas para 

o plantio do algodão, o qual figurou como fonte de renda para o estado ao ser produzido 

e comercializado fora do Rio Grande do Norte e até do país, sobretudo nas primeiras 

décadas do século XX
9
. Assim, notamos que na terra são depositadas as expectativas e 

os grãos que darão ao sujeito poético meios de se manter tanto física quanto 

economicamente. 

  Da quarta à sexta estrofe, voltam a ser listados os produtos que se espera 

receber, ideia explicitada pelo uso do verbo “quero” de modo recorrente. Agora, são 

citados o “milho”, o “melão”, o “inhame”, a “coalhada”, a “carne seca” e os “capuchos 

de algodão” (quarta e quinta estrofes). Mais uma vez, notamos uma gradação com o que 

eu poético necessita para sua sobrevivência/manutenção, da física à econômica. Os 

alimentos citados são todos circunscritos ao universo sertanejo, visto que a carne seca e 

a coalhada, por exemplo, são alimentos bastante representativos dentro desse universo. 

Por fim, na última estrofe, o eu poético aspira ao “frio” e ao “tutano com 

rapadura”. Diferentemente dos versos anteriores, ele espera, primeiro, uma mudança 

ambiental, que vem com o inverno. Esse signo destacado do título no poema, em 

oposição à estação característica do sertão, sugere transição, mudança trazida com a 

nova estação. Em seguida, quer alimentos que apontam para força e resistência. O 

                                                           
9
 O algodão figurou, para o estado, como impulsionador da modernização na cidade de Natal no período 

supramencionado devido à comercialização com o mercado inglês (ARAUJO, 1997). Também há 

referências a esse produto no poema “Meu poema parnasiano nº. 1”. 
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tutano, compreendido tanto como medula quanto como coragem e força (em seu sentido 

metafórico), reveste o homem e o fortifica para o enfrentamento das próximas estações. 

Ainda de modo distinto ao restante do poema, na estrofe final o sujeito lírico 

fecha os versos com uma justificativa. Ele reforça o motivo pelo qual doou seu trabalho 

à terra e acumulou expectativas: “para te dar filhos/pelo verão...”, sugerindo uma noção 

cíclica. Dar filhos à terra, que é tratada com cumplicidade, é possibilitar continuação, 

herança, eterna louvação e gratidão a ela, nesse processo de concretude da germinação e 

do nascimento. 

Desse modo, o poema “Canção do Inverno” pode ser pensado a partir de dois 

momentos, embora não apresentados de forma linear: o da oferta (“Te dou a fôrça/ Do 

meu braço/ Te dou manivas/ Te dou enxada”, “Te dou eitos”) e o do desejo (“Quero que 

fiques/ Tôda coberta”,“Quero o teu milho/ Quero a coalhada”, “Quero o teu frio”). Tais 

imagens mostram o anseio e a espera do homem do sertão em momentos que marcam 

sua vivência e exprimem suas particularidades frente aos demais.  

Nesse aspecto, os símbolos do sertão desenham-se aos olhos do leitor, que se 

depara com emblemas que nutrem e representam a cultura do campo no Nordeste 

brasileiro, graças à sua abundância e à sua junção a uma vida, muitas vezes, penosa 

diante das dificuldades que o meio lhes impõe. Esses signos representam força, como o 

tutano; marcam a rudeza e, ao mesmo tempo, a doçura, como a rapadura; e dão o 

sustento, como o algodão.  

Tais dados parecem afirmar a fisionomia brasileira, pela apreensão, de forma 

sensível, da paisagem sertaneja que cerca o sujeito poético e contribui de forma 

significativa para o enlevo dos símbolos nordestinos. Entretanto, a mímese dessa 

realidade dada comunica não só aspectos do sertanejo, mas também dos que 

compartilham, em suas realidades, sentimentos afins, como os de dificuldade, gratidão e 

esperança, estejam eles no ambiente do sertão ou não.  Isso é possível porque “a 

imitação não é fotográfica. Ela figura o concreto, mas exibe o universal.” (MERQUIOR, 

1997, p.21). 

Como podemos observar, os versos de “Canção do Inverno” arquitetam a 

representação de homens e de um lugar por meio de uma visão particular mediada pela 

vivência do agente poético, o qual imprimiu sua postura perante esse mundo. Por isso “a 

mensagem ficcional provoca uma atuação, pelo conhecimento, sobre o real” (LIMA, 

2003, p. 94). Nesse sentido, os dados do universo social apontados no poema (como os 

produtos enumerados pelo eu poético: melancia, tutano, algodão...) unidos ao universo 
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lírico nos auxiliam na compreensão do texto, além de nos encaminhar ao entendimento 

da vida e da realidade.  

A imagem do plantio do algodão (“Te dou eitos / De cem mil covas / Pros 

algodões...”), por exemplo, faz com que nos atentemos não somente para a dimensão 

econômica construída com a gradação no modo de apresentar os produtos que 

alimentam e sustentam o sertanejo, mas também para a vida social, dada a importância 

desse elemento para a economia do estado na época de publicação do texto poético. 

Assim, ao lermos o poema, somos capazes de refletir também acerca do que há fora 

dele. 

Sobre esse aspecto, Adorno diz que, 

Para poderem ser esteticamente intuídos, os conceitos sempre querem 

ser também pensados, e o pensamento, uma vez posto em jogo pelo 

poema, não pode mais, a seu comando, ser sustado. 

Esse pensamento, porém, a interpretação social da lírica, como aliás 

de todas as obras de arte, não pode portanto ter em mira, sem 

mediação, a assim chamada posição social ou a inserção social dos 

interesses das obras ou até de seus autores. (ADORNO, 2003, p.67) 

 

Nesse sentido, entre a ficção e a realidade, está a figura do agente poético, o qual 

media tais contextos, sem perder de vista suas experiências, suas crenças, sua ideologia. 

Pensando no contexto histórico do início do século XX, em especial no Rio Grande do 

Norte, vemos as transformações vividas no estado e a chegada de elementos do 

progresso material. Todavia, o poeta opta por louvar a terra e o inverno, o que sugere os 

valores dos quais ele comunga, em direção oposta aos valores pregados pela mudança e 

pelo novo que tenta se afirmar. 

A escolha pelo ambiente sertanejo, que se inscreve com recorrência no Livro de 

Poemas e surge pelos signos de ruralidade, como os apresentados em “Canção do 

Inverno”, assinala o sentido de uma fisionomia brasileira e, mais especificamente, 

nordestina. Essa brasilidade nordestina
10

 pode ser expressa por meio da afirmação dos 

valores campestres advindos da exaltação dos dados locais: melancias, jerimuns, milho, 

melão, coalhada, carne seca, algodão, sem mencionar o próprio espaço onde esses 

símbolos se desenham: terra molhada do sertão, várzeas, eitos. 

Sobre a representação desses elementos do campo, via signos que o representam, 

Raymond Williams (1989) reconhece que as diferentes associações feitas a esse espaço 

(em oposição às associações da cidade) são historicamente cristalizadas: “O campo 

passou a ser associado a uma forma natural de vida – de paz, inocência e virtudes 

                                                           
10

 Termo usado por Neroaldo Pontes (1984). 
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simples. À cidade associou-se a ideia de centro de realizações – de saber, comunicações, 

luz.” (WILLIAMS, 1989, p.11). 

Cabe ressaltar que, embora as imagens do campo sejam discrepantes em relação 

às da cidade, um espaço torna-se a extensão do outro, em virtude de a cidade se 

abastecer do campo e este, por sua vez, valer-se do que é ofertado naquele lugar. 

Podemos tomar como ilustração, ainda, o algodão, produto descrito no poema, 

pertencente à esfera do campo, que movimenta, dinamiza e moderniza a cidade do Natal 

na época de sua intensa produção e comercialização. Isso reafirma os vínculos pela 

necessidade mútua, apesar de a concentração de informações e oportunidades se 

estabelecer às margens do espaço campesino e a cidade ser, pela lógica dominante, mais 

valorizada.  

Conforme Williams, esses espaços também carregam associações negativas: “a 

cidade como lugar de barulho, mundanidade e ambição; o campo como lugar de atraso, 

ignorância e limitação.” (WILLIAMS, 1989, p.11). Desse modo, podemos tomar a 

imagem da cidade como centro de realizações, mas também onde a ambição se instaura 

e há suborno, barulho, perigo, fragilidade e insegurança. O poeta, contudo, recorre às 

imagens do campo, cujas cristalizações se ligam a um lugar de tranquilidade e paz, 

embora carregue a visão de um ambiente inferior e de pouco desenvolvimento
11

.  

A partir dessas ideias, observamos as associações do campo legitimadas por “um 

complexo de representações, juízos e normas de ação convenientes à práxis dos grupos 

hegemônicos” (BOSI, 2010), ou seja, são justificadas por forças ideológicas de grupos 

dominantes. A cidade, por ser o eixo das realizações e do lucro, embora não englobe só 

seus aspectos positivos, mas também as consequências disso, é a ordem dominante em 

meio à modernidade que visa ao progresso e ao desenvolvimento.  

Por esse viés, o campo apresenta o ritmo de vida “oposto” ao da cidade, tendo 

em vista que aquele modo de ser pressupõe um tempo de maior lentidão, fora, portanto, 

da ideia de tempo linearmente progressivo e acelerado que é típico das sociedades 

modernas. Todavia, o que não devemos esquecer é que, em se tratando de arte, não há 

uma comunhão com a lógica dos grupos dominantes, consoante a leitura do poema 

“Canção do Inverno” nos mostra. Antes, ela dá voz à minoria, ao que está nas margens, 

                                                           
11 Na sociedade contemporânea, embora existam preconceito e discriminação no que se refere à 

experiência do campo ou aos modos de viver no mundo rural, não podemos esquecer o que há de técnica 

moderna no universo campestre. Lembramos aqui do processo de industrialização da agroindústria, por 

exemplo. 
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exercendo uma função contraideológica, que questiona a todo instante o sistema 

vigente.  

Por isso, em meio ao atrativo da cidade, o poeta recorre aos símbolos do campo, 

cujos valores não são socialmente exaltados, provocando-nos a questionar se a cidade é 

mesmo o espaço absoluto de satisfação e felicidade ou se a ideologia tenta esconder, 

encobrir o que está por trás dela.  

Assim, retomando as ideias de Adorno (2003), podemos relacionar a ocupação 

lírica do poeta ao processo social histórico na medida em que, por meio do texto 

poético, tomamos contato com a representação de uma sociedade e de homens marcados 

por transformações circunscritas não só a seu contexto, pois o individual se faz 

universal e a imagem do campo surge como forma de resistência ideológica.  

Podemos, pois, conceber a poesia de Jorge Fernandes como um espaço para o 

qual convergem não apenas a imagem do homem nordestino, mas também os modos de 

viver autêntico do sertanejo, de forma que a “simplicidade” apreendida pelos seus 

versos é uma representação de uma vida situada para além das engrenagens modernas e, 

por isso mesmo, mais solta e mais livre. 
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2 O GIRO DAS POLIAS: MOVIMENTOS SOBRE MODERNIDADE E IRONIA  

 

2.1 A EXPERIÊNCIA MODERNA 

 Compreender a noção de modernidade e suas implicações não somente no 

contexto histórico e social, mas, sobretudo, no texto poético é uma das tarefas tomadas 

neste trabalho. Para isso, partiremos de algumas reflexões acerca dessa noção a fim de 

observarmos como ela aparece e como é compreendida na obra poética de Jorge 

Fernandes.  

Marshall Berman (1986), em Tudo que é sólido desmancha no ar, propõe o 

estudo da dialética entre modernização e modernismo, apresentando-os, 

respectivamente, como processo social de avanço técnico e industrial e como visão 

cultural de mundo. Para ele, nesse movimento, a modernidade surge como um 

entremeio, localizando-se no centro dessa discussão. Ele afirma que a modernidade 

anula todas as fronteiras, sejam elas de espaço ou de ideias, e une a espécie humana de 

uma forma nunca antes vista. 

O autor divide a modernidade em três fases: 

Na primeira fase, do início do século XVI até o fim do século XVIII, 

as pessoas estão apenas começando a experimentar a vida moderna; 

mal fazem ideia do que as atingiu. [...] Nossa segunda fase começa 

com a grande onda revolucionária de 1790. Com a Revolução 

Francesa e suas reverberações, ganha vida, de maneira abrupta e 

dramática, um grande e moderno público. Esse público partilha o 

sentimento de viver em uma era revolucionária, uma era que 

desencadeia explosivas convulsões em todos os níveis de vida pessoal, 

social e política. [...] No século XX, nossa terceira e última fase, o 

processo de modernização se expande a ponto de abarcar virtualmente 

o mundo todo, e a cultura mundial do modernismo em 

desenvolvimento atinge espetaculares triunfos na arte e no 

pensamento. (BERMAN, 1986, p.17) 

 

As pessoas passam a experimentar novas experiências, muitas vezes sem ter 

ideia do que as atingirá, vivem uma vida revolucionária e veem o processo de 

modernização abarcar virtualmente o mundo todo, respectivamente. Esse momento de 

consolidação é talvez o período mais criativo e brilhante da história da humanidade, 

segundo Berman. Entretanto, também há motivos, no século XX, para se envergonhar e 

temer. Diante desses aspectos, como a modernidade pode, de fato, ser compreendida? 
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Segundo o crítico, ela é um conjunto de experiências vitais compartilhadas pelos 

homens, “experiência de tempo e espaço, de si mesmo e dos outros, das possibilidades e 

perigos da vida — que é compartilhada por homens e mulheres em todo o mundo, 

hoje”. (BERMAN, 1986, p.14). Essas experiências os induzem a uma vida de 

paradoxos, pois impõem forças que os fortalecem e, ao mesmo tempo, os impelem a 

lutar contra essas próprias forças, como ocorre com as organizações burocráticas. Elas 

têm um caráter de controle e regulam a vida dos sujeitos, mas fazem com que esses 

mesmos sujeitos sintam-se compelidos a enfrentar essas forças, impulsionados por um 

desejo de mudança.  

Assim, essas vivências impregnadas de contrários proporcionam aos indivíduos 

modernos novas possibilidades de pensar e viver o tempo e o espaço, o eu e o outro, 

agora tão próximos, mas, ao mesmo tempo, tão distantes, dado que um mesmo fator que 

os une pode separá-los. 

A modernidade, apesar de seus aspectos positivos – como o desenvolvimento no 

campo das artes e no campo tecnológico, facilitador e dinamizador do cotidiano –, pesa 

sobre os indivíduos, pois as benesses podem transformar-se em fatores contra os quais 

os mesmos sujeitos que as usufruem terão de lutar. Diante disso, o autor afirma que “Ser 

moderno é viver uma vida de paradoxo e contradição” (BERMAN, 1986, p. 13). 

Por toda tensão proporcionada pelo sentimento paradoxal a que estão 

submetidos os sujeitos na modernidade, a promessa de transformação de si próprio e do 

ambiente em que vivem é construída sobre alicerces frágeis. Podemos observar tais 

questões de forma concreta, verificando que, de um lado, as mudanças conferem mais 

rapidez e agilidade às ações cotidianas, como, por exemplo, os meios de locomoção que 

percorrem longas distâncias em um período curto de tempo, os quais tornam a 

existência mais dinâmica; de outro, esses recursos modificam a percepção do homem 

quanto às noções de tempo-espaço
12

, transformando, consequentemente, sua relação 

com os seus pares e o meio onde vivem.  

Nesse aspecto, as alterações experimentadas não se apresentam apenas de modo 

positivo, pois, devido às complexidades que atravessam as novas percepções, aspectos 

negativos também podem ser observados. Podemos exemplificar ainda esse fato 

                                                           
12

 Para Giddens (1991), a relação entre tempo e espaço é aspecto responsável pelo dinamismo da 

modernidade. Ele aponta a desvinculação, por exemplo, entre as noções espacial e temporal para a 

precisão do tempo. Isso pode ser pensado a partir da criação do relógio, o qual faz com que o homem não 

necessite olhar para a natureza e seus fenômenos para a indicação das horas. 
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tomando os meios utilizados para o aperfeiçoamento técnico e industrial. Berman busca 

em Marx explicação para esse aspecto paradoxal da modernidade: 

O maquinado, dotado do maravilhoso poder de amenizar e aperfeiçoar 

o trabalho humano, só faz, como se observa, sacrificá-lo e 

sobrecarregá-lo. As mais avançadas fontes de saúde, graças a uma 

misteriosa distorção, tornaram-se fontes de penúria. As conquistas da 

arte parecem ter sido conseguidas com a perda do caráter. Na mesma 

instância em que a humanidade domina a natureza, o homem parece 

escravizar-se a outros homens ou à sua própria infâmia. (MARX apud 

BERMAN, 1986, p.19) 

A noção de aperfeiçoamento proporciona precisão, mas fragmenta e aprisiona o 

indivíduo, que agora têm a falsa ideia de controle.  Tais meios, que deveriam estar a 

serviço do bem-estar do homem, são usados de forma a acorrentá-lo e, em situações 

mais extremas, em catástrofes e guerras, gerando destruição. 

O grande número de conflitos militares na modernidade (como as duas grandes 

guerras), sustentado pelo avanço técnico, leva à perda de milhares de vidas e demonstra 

o uso contraditório dos meios ligados à razão. Sob o pretexto de racionalidade e avanço, 

são criados instrumentos que demonstram otimização técnico-científica, mas que, por 

outro lado, possibilitam a destruição de vidas de forma bárbara e desumana. Isso nos 

leva a pensar na racionalidade que a modernidade nos proporciona, já que junto a toda a 

edificação de ideais (de rapidez, de lucro, de avanço) há também uma espécie de 

presságio de (auto) destruição.
13

 

Tendo isso em vista, a modernidade vira uma espécie de prisão, da qual os 

sujeitos não conseguem escapar. Ao que parece, a sociedade moderna apresenta-se 

como um cárcere, que molda as pessoas, tornando-as, consoante Berman, sem 

identidade, dotadas de desejos os quais só podem ser satisfeitos por esse sistema social.  

Assim, parece “Inútil tentar resistir às opressões da [sic] injustiças da vida 

moderna, pois até os nossos sonhos de liberdade não fazem senão acrescentar mais elos 

à cadeia que nos aprisiona [...]” (BERMAN, 1986, p. 33). Soa, portanto, improvável 

quebrar as correntes da modernidade, pois a ela só se acrescentam mais elos, mesmo 

quando há o desejo de mudança e justiça, tornando, assim, sua força notória.  

Todavia, voltar às suas origens é um modo de seguir adiante. Olhar além do 

presente pode ser uma forma de, pelo menos, tomar consciência de suas raízes para 

seguir e enfrentar todos os perigos em que a modernidade nos põe. Não apenas para 

                                                           
13

 Lowy (2000) fala em “Barbárie civilizada” para discutir as contradições do avanço técnico despontado 

no século XX e sua capacidade de destruição, como na Primeira Guerra Mundial. 
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compreendê-la em relação ao passado, mas para enxergar suas consequências no 

presente e entender no que nos tornamos. Acerca desse ponto, Berman (1986, p.35) 

afirma que “Apropriar-se das modernidades de ontem pode ser, ao mesmo tempo, uma 

crítica às modernidades de hoje e um ato de fé nas modernidades — e nos homens e 

mulheres modernos — de amanhã e do dia depois de amanhã”. 

Dessa forma, vemos que o autor não recusa a modernidade. Sua proposta pauta-

se em uma apropriação consciente a partir do passado, para que o presente seja melhor 

compreendido. Reconhecer as contradições da modernidade é enxergar também as 

contradições e complexidades do homem moderno, o qual já não consegue mais se 

desvencilhar dos ideais de progresso e aceleração, por isso parar e examinar as 

experiências que nos tornaram o que somos hoje é fundamental para este crítico. 

Essa percepção de revisitar o passado a fim de melhor considerar a modernidade 

presente também foi pensada por Walter Benjamin. Entretanto, antes de abarcá-la, 

tomemos as ideias benjaminianas concernentes ao conceito de modernidade.  

Apesar de a noção ter sido criada pelo poeta francês Charles Baudelaire, a 

discussão sobre o tema ganha fôlego com os estudos de Benjamin sobre a obra 

baudelairiana. No texto A modernidade e o moderno (2000), o crítico aponta a imagem 

do artista Baudelaire semelhante à de um herói. Este termo é aludido de modo 

recorrente ao se perceber a nova configuração da figura do trabalhador. Ele é visto a 

partir das transformações materiais e sociais em um período marcado pela busca pelo 

progresso.  

A expansão das fábricas, a ascensão da burguesia, as contradições da sociedade 

e as lutas sociais são apenas alguns fatores que contribuíram para a construção do novo 

ideal, o qual transforma também a imagem do trabalhador e, consequentemente, a 

representação do herói. De acordo com Baudelaire (apud BENJAMIN, 2000), para se 

viver a modernidade, é preciso uma formação heroica. 

Por isso, segundo Walter Benjamin (2000), ele é o autêntico tema da 

modernidade. Isso porque, para Baudelaire, é impossível não se emocionar com o 

espetáculo proporcionado pelas condições a que o trabalhador está submetido: poeira, 

partículas de algodão, mercúrio. Todos esses elementos, embora prejudiciais à saúde do 

trabalhador fabril, são indispensáveis para a fabricação de matéria-prima.  

Desse modo, as novas experiências e condições laborais corroboram com a 

figura do homem assalariado, explorado, exposto aos perigos necessários à obtenção do 
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lucro. Uma rotina insalubre que torna o operário notável, visto que enfrenta os perigos a 

fim de manter viva a lógica que move a modernidade.  

A imagem do poeta, segundo essa concepção, não poderia ser diferente. Esta 

figura é observada a partir da metáfora do esgrimista: 

Nesta, Baudelaire gostava de apresentar os traços marciais como 

traços artísticos. Quando descreve Constantin Guys de quem gostava, 

procura-o num momento em que os outros dormem; “como ele está 

ali, debruçado sobre a mesa, olhando a folha de papel com a mesma 

vivacidade com que olha, durante o dia, as coisas ao seu redor; como 

esgrime com o seu lápis, sua pena, seu pincel; como deixa que a água 

respingue do seu copo para o teto e como experimenta a pena em sua 

camisa; como trabalha depressa e com ímpeto, parecendo temer que as 

imagens lhe fujam. Assim ele é marcial embora solitário, contra-

atacando seus próprios golpes”. (BENJAMIN, 2000, p.5) 

  

Essa associação apresenta o artista em sua luta com o papel e a pena, atento aos 

detalhes no processo de composição poética que agora incorpora a cidade e a 

representação do herói. Essa luta é solitária e faz com que o artista “solte um grito de 

terror antes de ser vencido”. Sua obra torna-se o produto a ser contemplado, sem que se 

atente para o trabalho envolvido no processo de produção, tal qual ocorre com o 

operário das fábricas. Assim, os obstáculos da modernidade a que eles se expõem os 

colocam em uma situação desproporcional. 

 Além dessas figuras, o espaço também passa a ser visto pelos seus novos 

contornos. Para Benjamin (2000, p.7), “as descrições sobre a grande cidade [...] 

Pertencem àqueles que atravessaram a cidade como que ausentes, perdidos em seus 

pensamentos ou preocupações”. Isso se dá porque os transeuntes da urbe passam 

absortos, presos em seu próprio mundo, incapazes de contemplar o que os cerca e de 

perceber verdadeiramente as mudanças pelas quais o espaço e a vida passam. 

O autor ainda diz, pelas palavras de Baudelaire, que “O espetáculo da vida 

mundana e de milhares de existências desordenadas; vivendo nos submundos de uma 

grande cidade  [...] provam que apenas precisamos abrir os olhos para reconhecer o 

heroísmo que possuímos” (BAUDELAIRE apud BENJAMIN, 2000, p.14). A figura do 

poeta torna-se imprescindível, pois é ele o responsável por restabelecer o encontro do 

homem e com meio que o cerca.  

Desse modo, o poeta ajuda a “abrir os olhos”, levando a conhecer a cidade e a 

reconhecer o heroísmo que não se nota possuir. Ele encontra na rua o material para 

realizar, por meio da poesia, também uma crítica aos novos valores, estes que 
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aprisionam os sujeitos e os tornam apenas mais um elemento na multidão, em 

permanente movimento, que circula nas ruas agora remodeladas pelo progresso. 

Podemos notar essa amplitude de visão também na obra de Baudelaire. No 

poema “A uma passante”, o sujeito lírico mostra a rua, elemento da cidade e local onde 

o progresso ocorre, por sua movimentação e seu ruído. Todavia, em meio ao caos de 

transeuntes, os olhos desse observador se fixam em uma mulher. 

A rua em derredor era um ruído incomum,  

longa, magra, de luto e na dor majestosa,  

Uma mulher passou e com a mão faustosa  

Erguendo, balançando o festão e o debrum; 

Nobre e ágil, tendo a perna assim de estátua exata.  

Eu bebia perdido em minha crispação  

No seu olhar, céu que germina o furacão,  

A doçura que embala o frenesi que mata. 

Um relâmpago e após a noite! — Aérea beldade,  

E cujo olhar me fez renascer de repente,  

Só te verei um dia e já na eternidade? 

Bem longe, tarde, além, jamais provavelmente!  

Não sabes aonde vou, eu não sei aonde vais,  

Tu que eu teria amado — e o sabias demais!  

A nova configuração da cidade parisiense, ambientada pelo movimento e pelo 

barulho, é mostrada no poema. Essa caracterização sugere as mudanças, a rapidez, o 

recolhimento dos sujeitos presos em sua própria humanidade e um eu desconectado a 

essa atmosfera, atento a todo o movimento de passantes, como se estivesse alheio 

àquela realidade.   

Em meio à cena, uma mulher, denominada apenas “uma passante”, ganha 

destaque nos versos baudelairianos. Essa personagem surge diante dos olhos do sujeito 

lírico e desperta nele sentimentos de fascínio e de atração. Contudo, o que fica são a 

expectativa e a incerteza de vê-la, pois ela segue seu caminho sem ao menos conhecer 

as intenções e os sentimentos que desperta no sujeito que a contempla. O movimento da 

cidade é contínuo, ela não para, nem mesmo diante do encanto que se vivencia.  

 É notável que as mudanças históricas e sociais na modernidade não foram 

negadas por Baudelaire. Conforme observado nas reflexões de Benjamin a que temos 

acesso sobre o procedimento lírico do poeta francês, as transformações espaciais, 
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sociais e humanas ganham fôlego em sua obra. Entretanto, o filósofo alemão não se 

dedicou apenas a observar a modernidade a partir da visão do artista. Em outros estudos, 

ele discute, de forma crítica e até com recusa, e aponta questões mais específicas 

concernentes à postura moderna. 

Trazendo à baila a ideia de olhar para trás (indicada acima por meio das ideias 

de Marshall Berman), temos essa noção apontada por Walter Benjamin (1994). Em suas 

teses Sobre o conceito de história (obra póstuma), ele propõe um olhar que se recusa a 

credenciar a história sob o ponto de vista oficial, que chega até nós de forma linear e 

ininterrupta (modelo valorizado na modernidade), a partir dos vencedores. Ele 

contempla uma perspectiva observada a partir dos vencidos e nos dá pistas sobre as 

implicações dessa ordem em sua correlação com o tempo, fatos valorizados no passado 

e suas implicações no presente.  

O estudioso sugere, pelo conceito de história defendido, que os danos 

sustentados em um presente moderno são guiados por uma visão unívoca do passado e 

que, por isso, é necessário voltar a ele. A tese 2 nos diz: 

[...] O passado traz consigo um índice misterioso, que o impele à 

redenção. Pois não somos tocados por um sopro do ar que foi 

respirado antes? Não existem, nas vozes que escutamos, ecos de vozes 

que emudeceram? Não têm as mulheres que cortejamos irmãs que elas 

não chegaram a conhecer? Se assim é, existe um encontro secreto, 

marcado entre as gerações precedentes e a nossa. Alguém na terra está 

à nossa espera [...] (BENJAMIN, 1994, p.223) 

 

 Por isso Benjamin propõe uma interrupção, que não pode ser confundida com a 

defesa do fim da história, mas um momento que abale os alicerces tão bem construídos 

pelas instâncias dominantes, as quais visam à sua legitimação e calam toda uma geração 

de vencidos. 

À medida que apresenta as teses, o filósofo vai tornando mais explícita sua 

crítica ao progresso, de modo mais específico ao progresso capitalista e industrial, 

símbolo da modernidade, mostrando como ele contribui para a perpetuação de uma 

visão de história (im) posta, sem que haja um questionamento sobre como determinada 

informação chega até nós ou mesmo o porquê de ela chegar. 

Essa postura crítica de retorno não nos torna cegos quanto ao que vivemos nem 

nos faz abandonar a projeção do futuro. Ao contrário, Benjamin discute a rememoração 

das injustiças passadas sem perder de vista o presente, pois, para ele, os fatos ocorridos 

e perpetuados pelas instâncias dominantes ainda se fazem marcantes no tempo.  
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Isso pode ser compreendido quando o crítico aponta que “O dom de despertar no 

passado as centelhas da esperança é privilégio exclusivo do historiador convencido de 

que também os mortos não estarão em segurança se o inimigo vencer. E esse inimigo 

não tem cessado de vencer.” (BENJAMIN, 1994, p.224). Ou seja, as instâncias 

dominantes mantêm-se desde o passado, perpetuando seus ideais, sem perspectiva de 

interrupção, visto que não cessam de vencer. 

Todavia, uma atitude reflexiva pode levar à reparação e à redenção das gerações 

vencidas – a geração dos que foram silenciados –, além de estimular a continuidade das 

lutas, cujas vitórias não puderam ser alcançadas, e estimular uma postura que prega a 

não conformidade. O autor defende também a ideia de que o desfecho não chegou e, por 

isso, as lutas têm validade. No entanto, só é possível minimizar os danos das injustiças 

vividas por meio do olhar consciente e amplo para o passado, o qual integre a visão 

encoberta pelos opressores. 

Pensando em termos de modernidade, voltar ao passado é um modo de entender 

os impulsos e as consequências vividas no presente. Essa visão temporal mais ampla e 

reflexiva impulsiona as lutas, agora motivadas por uma consciência crítica do que 

passou, visto que a modernidade soa atraente para o presente e seus aspectos ligados à 

geração vencida costumam ser pouco observados.  

A história, tal como chega até nós, valoriza a modernidade e todos os signos 

ligados a ela, como lucro, linearidade, progresso e avanço. Desse modo, tomar o 

presente como tempo pleno e absoluto é corroborar com as injustiças trazidas pelo 

avanço moderno.  

Revisitar o passado, em uma atitude contrária à aceleração temporal pregada, 

nos torna conscientes e nos fortalece a enfrentar os desdobramentos advindos da adoção 

de uma postura perpetuada. Benjamin defende essa ideia, visto que aceitar a linearidade 

ininterrupta é certificar e manter a ideologia reinante; colocar o passado em prova é 

entender e dar uma nova ressignificação ao tempo presente.  

Segundo Benjamin, ainda em consonância ao texto das teses, corre-se perigo ao 

acreditar em uma noção histórica “neutra”, já que ela leva à visão confortável de 

“progresso” ininterrupto pregado pela modernidade. Ao observar – e questionar – a 

história sob o ponto de vista dos historiadores oficiais, do que nos é imposto como 

verdadeiro, temos a abertura para o surgimento da esperança por meio do passado; uma 

esperança que faz com que a luta não esteja ganha pelos opressores, já que, apesar de 
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uma sucessão de vitórias, a redenção pode ser avistada, trazendo possibilidades (mesmo 

que utópicas) de mudanças.  

Em resumo, para o crítico alemão, a luta não está ganha e a modernidade não é 

plena. Ela apresenta suas lacunas, falhas, injustiças, as quais ainda podem ser avistadas 

e reparadas, desde que reconhecidas pela geração atual. 

Assim, ao reconhecer a devastação causada pela modernidade, o autor, na tese 9, 

recorre a uma imagem emblemática. Esta tese é construída a partir do quadro “Angelus 

Novus”, de Paul Klee: 

Há um quadro de Klee que se chama Angelus Novus. Representa um 

anjo que parece querer afastar-se de algo que ele encara fixamente. 

Seus olhos estão escancarados, sua boca dilatada, suas asas abertas. O 

anjo da história deve ter esse aspecto. Seu rosto está dirigido para o 

passado. Onde nós vemos uma cadeia de acontecimentos, ele vê uma 

catástrofe única, que acumula incansavelmente ruína sobre ruína e as 

dispersa a nossos pés. Ele gostaria de deter-se para acordar os mortos 

e juntar os fragmentos. Mas uma tempestade sopra do paraíso e 

prende-se em suas asas com tanta força que ele não pode mais fechá-

las. Essa tempestade o impele irresistivelmente para o futuro, ao qual 

ele vira as costas, enquanto o amontoado de ruínas cresce até o céu. 

Essa tempestade é o que chamamos progresso. (BENJAMIN, 1994, p. 

226) 

 

A imagem representada é a de que a tempestade que sopra do paraíso é o 

progresso e o amontoado de escombros são as catástrofes trazidas por ele, apontando-o 

como responsável pelos infortúnios vivenciados na modernidade. Embora Benjamin não 

trate especificamente disso nesta tese, outros escritos dele apontam para a 

correspondência entre modernidade e a condenação ao inferno, como aponta Michael 

Lowy (2005).  

De acordo com a leitura de Lowy para as teses de Benjamin, o filósofo alemão 

critica a ideologia conformista de que o progresso é um fenômeno “natural” e 

irresistível. Para ele, “a interrupção messiânica/revolucionária” é a resposta que 

podemos dar às ameaças advindas com o progresso, o qual faz pesar catástrofes à 

humanidade. 

Dessa forma, a partir da observação do avanço técnico e industrial, questões 

acerca do trabalho podem ser pensadas, como, por exemplo, a visão acrítica do labor 

como a “fonte de toda a riqueza”; riqueza produzida e privada do trabalhador pelo 

capitalismo. Tal ordem social é emergente na modernidade e requer esforços materiais e 

humanos voltados ao lucro, de modo que tudo se resume a números.  
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O que Benjamin avalia é a exploração contínua da natureza e do homem, os 

quais – apesar de, respectivamente, fornecer e fabricar – não usufruem do bem 

produzido. Ele percebe “o aspecto moderno, associando os maiores ‘progressos’ 

tecnológicos aos mais terríveis retrocessos sociais” (LOWY, 2005, p. 103), mostrando-

se consciente da exploração da natureza e do homem pelo capitalismo.  

Desse modo, Walter Benjamin apresenta uma visão pessimista do progresso e 

das formas de exploração da natureza e do homem, que se apresentam injustas e 

desiguais. Este ensaísta nos mostra como a modernidade torna-se uma realidade amorfa, 

ao questionar seus valores, visto que o avanço tecnológico, usado de modo desmedido, 

produz mais disparidades ao invés de reduzi-las, caracterizando a nova ordem a partir 

dos resultados obtidos e, consequentemente, das catástrofes, as quais muitas vezes são 

oportunizadas.  

Recuar no tempo e observar o passado são movimentos de abertura para o 

reconhecimento dos valores pregados pela modernidade, bem como das suas 

consequências e, sobretudo, o desejo de mudança. Portanto, assumir uma postura crítica 

diante do que a lógica moderna prega é vivê-la de uma forma mais consciente, tendo em 

vista tanto as benesses quanto os danos trazidos por ela; é dar voz àqueles que ela 

silenciou e buscar meios para reparar tantos conflitos e injustiças vividas no passado, as 

quais ainda reverberam no presente e nos põem em sinal de alerta quanto ao futuro. 

Outro teórico cujo pensamento sobre a modernidade relaciona-se à sua ligação 

com o tempo é Jürgen Habermas (2000). Ele discute a consciência do tempo e sua 

necessidade de autocertificação em O discurso filosófico da modernidade. Para tanto, 

busca outros críticos para reconstruir a visão que temos da ordem moderna. De início, é 

ressaltada a relação que se criou entre modernidade e racionalidade, no sentido de que o 

conhecimento impulsiona o desenvolvimento e o avanço.  

Nesse tocante, Habermas aborda a ideia de Max Weber no que este discute a 

ligação entre o desenvolvimento das sociedades modernas e o processo de 

racionalização: “o que Max Weber descreveu do ponto de vista da racionalização não 

foi apenas a profanação da cultura ocidental, mas, sobretudo, o desenvolvimento das 

sociedades modernas.” (HABERMAS, 2000, p. 4, grifos do autor) e conclui que, apesar 

de a modernidade não estar ligada apenas a ela, é na racionalização que encontramos 
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um meio de dominação, seja do homem ou do espaço
14

, pois, de acordo com ele, “a 

razão revela sua verdadeira face – é desmascarada como subjetividade subjugadora e, ao 

mesmo tempo, subjugada, como vontade de dominação instrumental.” (HABERMAS, 

2000, p.7).  

Ainda que Weber tenha suscitado a discussão, o primeiro filósofo a esboçar um 

conceito claro de modernidade foi Hegel, também comentado por Habermas. Ligada a 

contextos históricos, a modernidade é compreendida por Hegel como “novos tempos”, 

que são os “tempos modernos”, conforme as palavras do autor. Tendo seu início datado 

historicamente por volta de 1500, apresenta outro marco relevante com o Iluminismo e a 

Revolução Industrial. 

Contudo, para se pensar em um tempo orientado para uma nova compreensão de 

mundo, é necessário voltar o olhar para o passado, já que a visão que se tem de “novo” é 

projetada a partir de um tempo anterior ao presente, o qual é tomado como referência. 

Sobre isso, observamos que  

[...] o singular coletivo de “História”, que Hegel já utilizava 

naturalmente, foi cunhado no século XVIII: “A ‘época moderna’ 

confere ao conjunto do passado a qualidade de uma história 

universal... O diagnóstico dos novos tempos e a análise das épocas 

passadas se correlacionam”. A isso correspondem a nova experiência 

do progresso e da aceleração dos acontecimentos históricos e a 

compreensão da simultaneidade cronológica de desenvolvimentos 

historicamente não simultâneos. (HABERMAS, 2000, p.10) 

 

Nesse entrelaçamento de experiências capturadas a partir da noção temporal, 

Habermas apresenta um termo bastante inspirador para Hegel, o Zeitgeist. 

Compreendido como “o espírito do tempo”, “caracteriza o presente como uma transição 

que se consome na consciência da aceleração e na expectativa da heterogeneidade do 

futuro [...]” (HABERMAS, 2000, p.10). Ou seja, “o espírito do tempo” presente sinaliza 

as características de uma época, a qual se constitui enquanto tal pela percepção de que 

precisa superar o que passou e pela expectativa do avanço que está por vir, por isso 

termos como “revolução, progresso, emancipação, desenvolvimento, crise, espírito do 

                                                           

14
 Acerca disso, Adorno e Horkheimer (1985) refletem sobre o papel do esclarecimento, o qual tem por 

objetivo guiar o homem pela racionalização, substituindo o discurso mitológico pelo discurso da ciência, 

para que, assim, se torne senhor de si. Contudo, o esclarecimento não o livra de toda a barbárie causada 

por suas próprias ações sob o pretexto da razão. Por isso a ideia de esclarecimento constitui-se um 

movimento permanente de contradição. Ou seja, o saber, o conhecimento e a razão também atuam, na 

sociedade, como um meio de escravização e segregação, pois quem tem mais instrução domina os menos 

instruídos e os oprime. 
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tempo” são, para Hegel, ligados ao sentido de modernidade (HABERMAS, 2000, p. 

12). 

O presente, dessa forma, fica no entremeio, sinalizando a passagem e as 

mudanças que ocorrem de um tempo a outro.  E é essa consciência de ser uma época 

transitória que faz do tempo presente algo distinto do que passou e do que virá.  

A partir do entendimento do presente, o qual se situa na modernidade, deve-se 

atentar para a noção de novo. “Uma vez que o mundo novo, o mundo moderno, se 

distingue do velho pelo fato de que se abre ao futuro, o início de uma época histórica 

repete-se e reproduz-se a cada momento do presente, o qual gera o novo a partir de si.” 

(HABERMAS, 2000, p.11).  

Em síntese, observamos que o tempo recente exerce posição de destaque dentro 

da modernidade, porque é por meio dele que se apresenta o processo de “renovação 

contínua”. Essa renovação se dá pela ruptura com o passado – sem deixar de se referir a 

ele; tomá-lo para sua negação, por exemplo, como o faz Jorge Fernandes em sua lírica–, 

a qual impulsiona o movimento para o novo, para a aceleração, para o progresso. 

Todavia, a modernidade, tomada de modo antitético, não segue apenas os 

critérios do passado como orientação, já que “o presente não pode mais obter sua 

consciência de si com base na oposição a uma época rejeitada e ultrapassada, a uma 

figura do passado. A atualidade só pode se constituir como o ponto de intersecção entre 

o tempo e a eternidade.” (HABERMAS, 2000, p.14, grifo do autor).  

Por isso ela se vê referida a si mesma, pois extrai de si própria seus modelos, 

como uma tentativa de autoafirmação. Parece-nos que aqui reside um paradoxo: reviver 

o passado sem perder a força do presente. Tal presente, que, pela renovação, dará lugar 

a um tempo aberto, mas que também figurará como transcorrido.  

 Viver a experiência presente em confluência com a experiência pretérita e a 

futura requer um posicionamento crítico. Examinar a modernidade, o novo que se 

apresenta no tempo de forma reflexiva, possibilita um melhor entendimento sobre quem 

somos, onde vivemos e como vivemos. Nessa direção, realizar uma crítica à 

modernidade sem, contudo, deixar de ser moderno é uma discussão válida e 

determinante para o modo de conceituá-la e compreendê-la, como aponta Habermas.  

 Essa crítica à modernidade e aos seus valores nem sempre se dá de modo 

combativo e direto. No discurso poético, várias estratégias podem ser utilizadas para 

este fim. A ironia, desse modo, é uma dessas estratégias e figura como recurso de 
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linguagem recorrente na obra poética de Jorge Fernandes, poeta que não enxerga a 

modernidade de modo absoluto e por isso questiona alguns de seus valores. 

 

2.2 RECORRENDO À IRONIA 

 

Presente na obra de autores como Machado de Assis, Carlos Drummond de 

Andrade, Jorge Fernandes e tantos outros, a ironia nos auxilia a entender não só suas 

obras, mas também nos diz acerca da vida fora delas. Isso porque este recurso de 

linguagem, no caso do poeta norte-rio-grandense, é procedimento adotado quando a 

modernidade é representada. Assim, é crucial compreendermos seu conceito e suas 

implicações nos versos poéticos jorgianos.  

 Kierkegaard (2013), em O conceito de ironia, apresenta-a, enquanto fenômeno 

e, como recurso de linguagem, enquanto conceito. Com relação ao primeiro aspecto, ele 

mostra, a partir da postura socrática, a realização do fenômeno da ironia.  Isso porque 

Sócrates desdenhava da realidade na qual se encontrava, sem, contudo, depreciá-la de 

modo direto. Quanto ao segundo aspecto, o estudioso traça um caminho que aponta para 

seu conceito, vinculando-a à retórica. 

 No que concerne ao fenômeno da ironia, alguns aspectos apontados por 

Kierkegaard podem ser destacados: 

Caso se queira admitir que a ironia era o que constituía a vida de 

Sócrates, decerto se há de conceder que esta oferecia um aspecto 

muito mais cômico [...] Pois esta seriedade é pesada demais, assim 

como também limita a infinitude cômica que, como tal, não conhece 

nenhum limite. Ao contrário, a ironia é um ponto de vista novo, e, 

enquanto tal, absolutamente polêmico frente à antiga cultura grega, e 

ao mesmo tempo é um ponto de vista que constantemente se suprime a 

si mesmo, ela é um nada que devora tudo, e um algo que jamais se 

pode agarrar, que ao mesmo tempo é e não é; mas isto é uma coisa 

cômica em seu mais profundo fundamento. (KIERKEGAARD, 2013, 

p.145) 

 

A ironia, como aspecto novo, não dá chance de defesa ao seu leitor. Ela fica à 

espreita aguardando o momento de atacar, de modo que envolve o outro, como que por 

uma malha, da qual não há chances de escapar, o que expressa a liberdade e pode levar 

ao cômico. Essa “força” que se cria encaminha o sujeito irônico à liberdade, que é 

tomada para exibir sua subjetividade, a qual culmina em uma atitude irônica.  
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Valer-se dessa liberdade contraria a ordem estabelecida, como pode ser notado 

no discurso literário, visto que, por ser a seriedade pesada demais e imersa no cotidiano, 

a ironia surge como um ponto de vista novo, uma possibilidade que liberta o sujeito que 

a enuncia. 

 Desse modo, observar esse fenômeno é contemplar a libertação do indivíduo. 

Essa ação possibilita que sua subjetividade o conduza e que ele supere a seriedade 

estabelecida. Isso confere certo poder ao sujeito irônico, como Sócrates, segundo 

Kierkegaard, pois ele consegue envolver seu ouvinte, deixando-o sem chance de 

desviar-se da cena a qual constrói. 

Para traçar um conceito, Kierkegaard recorre à retórica, apontando que nela 

“ocorre uma figura que traz o nome de ironia; e cuja característica está em se dizer o 

contrário do que se pensa” (KIERKEGAARD, 2013, p. 246). Embora pareça simplista, 

tal ideia encaminha ao raciocínio de que dizer o contrário do que se pensa também é um 

modo de comunicar, mesmo indireto, porque, “à medida que eu falo, o pensamento, o 

sentido mental, é a essência, a palavra é o fenômeno. Estes dois momentos são 

absolutamente necessários, e é neste sentido que Platão observou que todo pensar é um 

falar.” (KIERKEGAARD, 2013, p.247). Conforme este autor, 

Quando ao falar eu tomo consciência de que o que é dito por mim é 

minha opinião e que o enunciado é uma expressão adequada de minha 

opinião, e quando eu pressuponho que aquele para quem eu falo tem 

no enunciado a minha opinião total, então eu estou amarrado pelo 

enunciado. [...] Quando, ao contrário, o enunciado não corresponde à 

minha opinião, eu estou livre em relação aos outros e a mim mesmo. 

(KIERKEGAARD, 2013, p.247) 

 

A ironia, que liberta o sujeito até de seu discurso, parece suprir a si mesma, por 

isso seu fim está voltado para ela própria. Nesse sentido, não se deve identificá-la como 

uma conduta enganosa. Conforme o autor, apesar de próximas, a ironia não deve ser 

confundida nem com a dissimulação nem com a hipocrisia, pois assume autenticamente 

seu caráter subjetivo, de modo que não chega a ser má ou enganadora.  

Nesse sentido, é válido notar que 

 

A figura de linguagem irônica supera imediatamente a si mesma, na 

medida em que o orador pressupõe que os ouvintes o compreendam 

[...] Se às vezes ocorre que um tal discurso irônico vem a ser 

malcompreendido, isto não é culpa do falante, a não ser na medida que 

ele foi se meter com um patrão tão malicioso como a ironia, que tanto 

gosta de pregar peças aos seus amigos  como aos seus inimigos. 
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Costuma-se dizer de uma tal orientação irônica do discurso: Não há 

seriedade nesta seriedade. A expressão é tão séria que causa horror, 

mas o ouvinte experiente está iniciado no mistério que se esconde por 

detrás. Mas com isso a ironia consiste em dizermos num tom sério o 

que, contudo, não é pensado seriamente. A outra forma, em que a 

gente brincando diz em tom de brincadeira algo que se pensa a sério, 

ocorre raramente. (KIERKEGAARD, 2013, p.247-8, grifos do autor) 

 

Como ela não tem um objetivo externo, fora de si mesma, sua intenção não é 

enganar, tampouco seu esforço se dá em aparentar-se como a figura de algo que não é. 

Ela, portanto, pretende ser entendida, e não falsear. Entretanto, para isso, cria uma cena, 

uma espécie de jogo, em que a colaboração do ouvinte se faz fundamental. 

Outra ideia sustentada por Kierkegaard é a de que o sujeito irônico desconfia da 

realidade histórica da qual faz parte, já que ele busca na ironia uma forma de 

problematização e negação. Ao observar as vicissitudes de seu tempo, a realidade passa 

a perder sua validade, cabendo ao indivíduo irônico, consciente disso, estranhar sua 

própria existência. Tendo isso em vista, Kierkegaard (2013, p.261) acredita existir em 

cada virada histórica dois movimentos: “Por um lado, o novo deve vir à luz, por outro, o 

velho deve ser desalojado.”  

Desse modo, podemos estabelecer a seguinte relação: 

Para o sujeito irônico a realidade perdeu toda sua validade, ela se 

tornou para ele uma forma incompleta que incomoda ou constrange 

por toda parte. O novo, por outro lado, ele não possui, apenas sabe que 

o presente não corresponde à ideia. Ele é o que deve julgar. Num certo 

sentido, o irônico é profético, pois ele aponta sempre para a frente, 

para algo que está em vias de chegar, mas não sabe o que seja. Ele é 

profético; mas se orienta, se situa ao contrário do profeta. O profeta 

anda de mãos dadas com seu tempo e a partir deste ponto de vista 

vislumbra o que há de vir. [...] O irônico, pelo contrário, apartou-se 

das fileiras de seu próprio tempo e tomou posição contra este. Aquilo 

que deve vir lhe é oculto, jaz atrás dele, às suas costas, mas a realidade 

a que ele se opõe como inimigo é aquilo que ele deve destruir. 

(KIERKEGAARD, 2013, p.261-2) 

 

 O irônico, assim como o poeta, assume o papel de um radar em seu tempo. Eles 

têm consciência de sua realidade, do velho e também do novo. Entretanto, o presente 

não lhe basta, o passado parece não fazer sentido e o futuro surge diante de seus olhos 

como uma névoa, como algo ainda não identificado. Por isso o que lhe resta é 

questionar, pôr em xeque, problematizar o tempo em que vive. 

 No contexto da literatura brasileira, cabe lembrar, dentre outros, a prosa de 

Machado de Assis.  Desta, podemos citar o conto “Pai contra mãe”, que traz o embate 
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de um pai, o qual adia à entrega do filho à roda dos enjeitados por não ter condições 

financeiras de criá-lo, e de uma mãe, escrava, a qual luta para que seu filho nasça longe 

dos excessos da escravidão. Sobre tais abusos, o narrador do conto nos diz: 

Há meio século, os escravos fugiam com frequência. Eram muitos, e 

nem todos gostavam da escravidão. Sucedia ocasionalmente 

apanharem pancada, e nem todos gostavam de apanhar pancada. 

Grande parte era apenas repreendida; havia alguém de casa que servia 

de padrinho, e o mesmo dono não era mau; além disso, o sentimento 

da propriedade moderava a ação, porque dinheiro também dói. 

(ASSIS, 1990, p.102) 

 Pela descrição oferecida, tomamos contato com uma realidade histórica e social 

da qual a escravidão faz parte. Contudo, o ficcionista, que segue contrário à ideologia 

pregada, traz elementos pertencentes a ela para questioná-la. Embora o narrador não 

negue explicitamente o valor de objeto que é atribuído aos escravos, notamos que o que 

ele enuncia é oposto ao seu pensamento. 

Primeiro porque o trecho apresentado já mostra certa resistência à escravidão. 

Nele, são frisados o tempo em que as fugas são contabilizadas e a quantidade de 

escravos que tentam livrar-se dessa condição, por meio do pronome indefinido 

“muitos”.  

Em seguida, é registrado pelo narrador que “sucedia ocasionalmente apanharem 

pancada”. Essa noção de casualidade é colocada tendo em vista justamente seu oposto, 

já que se sabe que as práticas de agressão eram comuns e frequentes.  

Depois, para justificar as ações animalescas, é dito que o dono não era mau. Isso 

porque o sentimento da propriedade, colocação que reforça a imagem de mercadoria 

dada ao negro, controlava a intensidade dos castigos. Caso fossem severos, sua força de 

trabalho seria diminuída e tal fato não sairia rentável para seu dono, visto que quanto 

mais produção, mais lucro. A ironia é arrematada com o comentário final de que 

“dinheiro também dói”, sugerindo não só a dor física, mas também a dor causada pela 

perda financeira.  

Assim, Machado de Assis faz uma crítica à sociedade de modo indireto. O que 

ele enuncia, de fato, não está marcado no dito, mas está no contrário daquilo que diz 

pela fala do narrador. Com isso, goza de uma liberdade, a qual a ironia lhe proporciona, 

para expressar de modo sutil, contudo fugaz, o oposto do que sua fala materializa, de 

modo a aprisionar seu interlocutor nesse jogo de “dito/não dito”. 
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Apesar de válida, a noção retórica da ironia apresenta-se para nós como ponto 

inicial de discussão, tendo em vista que, para analisar a ironia como anuncia 

Kierkegaard, tomada como fenômeno e como figura de retórica, as questões de 

linguagem são cruciais, pois é nelas que a ironia se mostra. Por isso adotamos, neste 

trabalho, uma perspectiva mais ampla, a qual contempla os aspectos linguísticos e 

extralinguísticos. 

Partindo então para uma perspectiva de abordagem polifônica
15

, buscamos em 

Ironia em perspectiva polifônica, de Beth Brait (2008), uma noção que apresenta a 

ironia como forma de compreensão e representação do mundo. Esse ponto de vista se 

mostra aberto também aos aspectos extratextuais, como produtor, receptor e contexto.  

A autora aponta a ideia de que a ironia é uma estratégia de linguagem e que se 

deve considerar para além de seu produtor, distanciando-se da ideia retórica de que a 

ironia é dizer uma coisa, quando, na verdade, se pensa seu oposto. Para ela, 

 

A ironia será considerada como estratégia de linguagem que, 

participando da constituição do discurso como fato histórico e social, 

mobiliza diferentes vozes, instaura a polifonia, ainda que esta 

polifonia não signifique, necessariamente, a democratização dos 

valores veiculados ou criados. (BRAIT, 2008, p.16) 
 

  Para chegar a essa noção, Brait (2008) revisita as diversas reflexões acerca desse 

objeto desde a Antiguidade, a partir de uma abordagem filosófica até as concepções 

ligadas ao discurso
16

 no início do século XX. Ela inicia pela abordagem filosófica, 

marcando a postura de Aristóteles como marco da noção tradicional, embora reconheça 

em Sócrates o modelo primeiro de comportamentos irônicos.  

Vale salientar, nesse aspecto, que, ainda que reconheça traços de ironia ligados 

ao comportamento dos gregos, suas ideias não se fundam em uma noção que procura 

marcas na personalidade ou o aspecto moral do procedimento. Isso é evidenciado 

quando a autora cita que  

A ironia socrática pode ser considerada a partir da distinção entre 

ironia como atitude e ironia como linguagem. Quando se fala 

filosoficamente das atitudes irônicas, a linguagem é a única dimensão 

que possibilita a apreensão e a compreensão desse procedimento. 

(BRAIT, 2008, p.29, grifos da autora) 

                                                           
15

 Polifonia: multiplicidade de vozes plenivalentes. Bakhtin (1981) apresenta essa noção ao estudar a obra 

de Dostoiévski. Todavia, Brait não toma este conceito como autêntica polifonia, no sentido utilizado pelo 

crítico russo. A estudiosa toma o termo para ressaltar as múltiplas vozes que ocorrem na ironia. 
16

 Brait (2008) parte de uma perspectiva discursiva sem, contudo, preocupar-se com as diferentes linhas 

teóricas ou implicações que o termo “análise do discurso” carrega. 
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Assim, vê-se que, mesmo por trás da abordagem que considera a ironia enquanto 

atitude, as questões de linguagem é que vão nortear a postura irônica a qual se faz 

visível, não podendo dissociar a linguagem no trabalho de análise da ironia. 

 Ainda no que diz respeito a uma abordagem filosófica, aparece também nas 

reflexões de Brait o conceito romântico de ironia criado por Friedrich von Schlegel. 

“Teórico do primeiro romantismo, é ele o autor da concepção de arte que coloca a ironia 

como elemento que garante ao poeta a libertação de espírito” (BRAIT, 2008, p.30). Esse 

teórico distingue a ironia romântica da ironia como tropo, pois a vê por meio de uma 

relação dialética entre poesia e filosofia, em que tal figura auxilia o homem em sua 

“tentativa de suportar sua situação crítica pelo recuo e pela inversão” (SZONDI, 1991 

apud BRAIT, 2008, p.34).  

Mais uma vez o signo irônico é compreendido em sua relação com a liberdade, 

assim como apontou Kierkegaard. Na esfera do romantismo, essa figura liberta o 

espírito do poeta pela linguagem, pela postura, pelo modo como ele concebe sua 

realidade, auxiliando-o a suportar os desalentos vividos. 

 Tais compreensões se tornam basilares para os estudos sobre a ironia, pois foram 

elas (socrática e romântica) que motivaram diversas reflexões sobre o tema, como o 

estudo de Kierkegaard (2013) já comentado neste trabalho. Apesar de orientar-se por 

vias distantes desse autor, Brait passa pelos estudos dele para revelar que, mesmo para 

mostrar uma “personalidade irônica”, como o pensamento apresentado do dinamarquês 

sugeria (ironia, sobretudo, como postura), é necessário analisar os dados que só o 

discurso pode oferecer, a não ser que se pretenda focar na biografia do indivíduo, fato, 

muitas vezes, pouco relevante para um crítico da linguagem. 

 No tocante à linha psicanalítica, a autora apresenta que essa concepção inaugura 

uma abordagem com o foco no leitor. Essa concepção se orienta pela postura ativa do 

leitor, o qual é responsável pela eclosão do efeito irônico. Para mostrar o contrário do 

que diz, o ironista insere na mensagem algum sinal que leva seu interlocutor a 

compreender sua fala enquanto irônica. Freud diz: “A única técnica que caracteriza a 

ironia é a representação pelo contrário” (FREUD, 1968, p.92 apud BRAIT, 2008, p.56, 

grifo nosso).  

Desse modo, a ironia é considerada um “jogo” de representação, em que os 

atores envolvidos assumem papel fundamental na compreensão do todo. É a entrada do 

sujeito leitor/ouvinte que funda essa perspectiva como a mais abarcante entre as 

observadas até aqui pela autora. 
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 Quanto às questões de linguagem, Brait aponta as abordagens que veem a ironia 

como uma figura de linguagem. Dentro desse prisma, alguns autores apresentados pela 

estudiosa consideram que a ironia é produzida a partir de um eixo, no qual o “sentido 

literal” e o “sentido figurado” estão sob tensão. Essa relação entre os possíveis sentidos 

de um enunciado, além de não dar conta da complexidade que envolve o discurso 

irônico, só se torna possível com a participação do leitor, que deve ser capaz de 

perceber os dois sentidos a fim de que o irônico se realize: 

 

Colocar-se como receptor de um discurso irônico significa justamente 

compartilhar com o enunciador a ambiguidade do enunciado, a 

duplicidade da enunciação. Um movimento seletivo, no sentido de 

aceitar o discurso como unicamente literal ou unicamente figurado, 

significaria assumir uma atitude desqualificadora da recepção e, 

consequentemente, da ironia edificada pelo enunciador. (BRAIT, 

2008, p.107) 

 Vale ressaltar, nesse ponto, que o desejo do irônico é revelar-se, ainda que com o 

auxílio de seu ouvinte. Diferente da mentira, ela figura como um jogo, no qual deseja 

ser desvelada. Sobre isso, a autora busca a ideia de outrem: 

René Schaerer não apenas compara a ironia a um jogo de luz e 

sombra, de claro e escuro, mas também acentua a ideia de que o 

enunciador, ao mesmo tempo em que simula, aponta para essa 

dissimulação. Um de seus argumentos básicos está no fato de 

compreender a ironia como uma simulação ou dissimulação que é 

arquitetada deliberadamente para ser desmascarada. Diferentemente 

da mentira, em que a simulação pretende se passar por verdade, o 

engano irônico se oferece para que o receptor o adivinhe ou perceba 

como engano. (SCHAERER, 1941 apud BRAIT, 2008, p.107) 

 

Então, colocar-se como interlocutor de um discurso irônico é compartilhar com 

essas questões; é perceber a “luz” e a “sombra” e trazer à tona o que se encontra 

encoberto, tornando-se, de fato, (inter) locutor nesse processo.  

 Chegando a uma abordagem discursiva, Brait (2008) toma as ideias de Bakhtin e 

seu Círculo para sustentar a noção de ironia pautada no discurso. Consoante à 

perspectiva desse autor, se é possível “pensar todo discurso como processo de 

edificação do sentido, da significação como interação, a ironia pode ser pensada como o 

discurso que coloca em cena, que dramatiza esses aspectos” (BRAIT, 2008, p.126).  
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Ao seguir a tessitura dessa noção, Brait assume também a noção de linguagem
17

 

sustentada por Bakhtin e seu Círculo. Isso porque sua abordagem no nível discursivo 

salta de um entendimento frástico para níveis mais amplos, ligados à materialização da 

linguagem, ao contexto e aos sujeitos atores. 

 De modo a introduzir o pensamento bakhtiniano e justificar sua escolha teórica 

no conceito construído de ironia, a autora mostra que 

 

Bakhtin e seu Círculo podem oferecer pontos muito precisos sobre o 

discurso, sua dimensão social, histórica e cultural, direcionando uma 

concepção de linguagem e caracterizando a ideia de enunciação 

como interação social. Coerente com o materialismo histórico que 

caracteriza esse ponto de vista, mas sem o dogmatismo excessivo 

que poderia ofuscar os trabalhos, o Círculo aponta para as 

necessidades da existência de uma sociolinguística, de uma análise 

da linguagem que leve em conta a complexidade das relações 

sociais, dos diferentes sistemas e das diferentes linguagens aí 

envolvidas. (BRAIT, 2008, p.135) 
 

 A implicação em basear-se numa teoria que considera a situação de enunciação, 

seus agentes e o próprio enunciado resulta em um olhar voltado para a relação entre 

esses constituintes, sobretudo entre enunciação e enunciado
18

. Isto é, no processo de 

constituição do irônico, devemos, tanto no papel de leitor quanto no de analista, atentar 

para o que o enunciado diz e o que a enunciação faz dizer.  

Para isso, o ironista nos dará pistas, já que “encontra formas de chamar a atenção 

do enunciatário para o discurso e, por meio desse procedimento, contar com sua adesão” 

(BRAIT, 2008, p.138). Vale ressaltar que as pistas, sejam elas as mais sutis possíveis, 

serão dadas por meio da organização discursivo-textual, a qual se encarregará de 

envolver o enunciatário. 

 Desse modo, assim como no discurso poético, o discurso irônico prioriza tanto 

“o que” é dito, quanto o “como” é dito, pois “para haver ironia há necessariamente a 

opacificação do discurso, ou seja, um enunciador produz um enunciado de tal forma a 

chamar a atenção não apenas para o que está dito, mas para a maneira de dizer e para as 

contradições existentes entre as duas dimensões.” (BRAIT, 2008, p.140).  

                                                           
17

 Segundo Brait (2014, p.10), “[...] uma concepção de linguagem, de construção e produção de sentidos 

necessariamente apoiadas nas relações discursivas empreendidas por sujeitos historicamente situados”. 
18

 Na concepção bakhtiniana, devemos entender enunciado “não mais como unidade da língua, mas como 

unidade de interação social; não como um complexo de relações entre palavras, mas como um complexo 

de relações entre pessoas socialmente organizadas.” (FARACO, 2009, p.66) 
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Tais contradições marcam uma dupla enunciação por um mesmo enunciador, 

visto que o ironista assinala, pelo modo como produz seu discurso, uma perspectiva de 

não comunhão com o que é dito. Bakhtin (1981) assinala que a dupla enunciação na 

paródia apresenta vozes que estão em posição contrária e arremata: “Ao discurso 

parodístico é análogo o emprego irônico e todo emprego ambíguo do discurso do outro, 

pois também nestes casos este discurso é empregado para transmitir intenções que lhes 

são hostis” (BAKHTIN, 1981, p.168-9). 

 Portanto, podemos considerar a ironia como uma menção feita pelo enunciador 

de seu próprio discurso, no sentindo de que ele toma sua voz para subvertê-la, a fim de 

hostilizar o discurso de outro sujeito. “A ironia [...] é uma citação, ou seja, o ironista 

convoca seu enunciado sob forma de alusão ou de paródia, um universo axiológico 

(coletivo ou individual) estabelecido em outros discursos e com o qual ele não 

compartilha.” (BERTRAND, 1988, p.21 apud BRAIT, 2008, p.140).
19

Assim, o 

enunciador de um discurso irônico cria uma espécie de cena em que atua duplamente, 

como enunciador que cita e como citado, de modo a produzir um discurso de efeito.  

 Por vias da perspectiva discutida por Brait (2008), a ironia se torna, para nós, 

mais do que uma estratégia de linguagem. Por meio dela, um enunciador coloca em 

embate a enunciação e o enunciado, numa luta em que os demais elementos envolvidos 

no processo comunicativo se tornam auxiliares à compreensão da unidade significativa 

construída.  

O produtor da ironia se exibe e se mostra, ao mesmo tempo em que se resguarda, 

graças à “cena” que constrói de citação e desconstrução de sua voz, na qual há um 

embate também ideológico, pois os enunciados em sua contradição problematizam 

verdades instituídas e as enfrentam, ao passo que as resgatam e as questionam em um 

mesmo enunciado.   

Movido por questões ideológicas, o ironista não mascara seu posicionamento 

frente ao mundo, mas antes se utiliza de sua própria voz para desvelar o que se encontra 

encoberto por ela, como observamos na obra de Jorge Fernandes. O poeta posiciona-se 

frente ao que vive, questionando sua realidade. Contudo, sua voz está impregnada de 

outras vozes, inclusive da sua própria, a qual é subvertida. 

 

                                                           
19

 Faraco, ao realizar leitura da obra de Bakhtin e do Círculo, afirma que “os enunciados do cotidiano e os 

enunciados artísticos têm um chão comum – estão ambos no interior da grande corrente da comunicação 

sociocultural e têm ambos uma dimensão axiológico-social em sua significação.” (VOLOSHINOV apud 

FARACO, 2009, p.46). Isso significa dizer que os enunciados estão impregnados de valores. 
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3 NO RITMO DOS TEARES: MODERNIDADE E IRONIA NA OBRA DE 

JORGE FERNANDES 

  

3.1 O DÍNAMO FOI LIGADO... 

Jorge Fernandes, atento às mudanças ocorridas na década de 20, do século XX, 

conseguiu apreender, em sua obra poética, a modernidade de modo crítico e irônico. No 

Livro de Poemas, é recorrente a representação da ordem moderna, a qual sinaliza as 

transformações pelas quais o homem e o espaço passam nesse período.  

Um dos poemas representativos dessa questão é “Meu Poema Parnasiano n. 

Um”. Ele é o sexto do livro e o primeiro de uma série de seis poemas (Meu Poema 

Parnasiano n. Um; Meu Poema Parnasiano n. 2; Meu Poema Parnasiano n. 3; Meu 

Poema Parnasiano n. 4; Meu Poema Parnasiano n. 5; Meu Poema Parnasiano sem 

número).  

No Livro de Poemas, há outros poemas dispostos em séries, como “Poema das 

Serras” e “Aviões”, todavia a série mais longa é a dedicada ao parnasianismo, tradição 

que é retomada e desconstruída nos versos do poeta. Também, na obra, há outros 

poemas em tom metalinguístico, como “Remanescente” e “Moderno”, em que 

observamos o reconhecimento de uma tradição e o modo de fazer poesia servindo de 

temática para a produção poética moderna.  

 Tomemos este poema: 

MEU POEMA PARNASIANO N. UM 

 

Que linda manhã parnasiana... 

Que vontade de escrever versos metrificados 

Contadinho nos dedos... 

Chamar da reserva todas rimas 

Em –ôr–para rimar com amor... 

Todas as rimas em–ade–para rimar com saudade... 

Todas rimas em–uz–para rimar com Jesus, cruz, luz...  

 

Enfeitar de flores de afeto um soneto ajustadinho 

Todo trancado na sua chave de ouro... 

Remexo os velhos livros... 

 

“Ah ! que saudade eu tenho 

Da aurora da minha vida 

Da minha infância querida...” 
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Zim... (ligaram um dínamo de milhares de cavalos 

E as polias giram e as machinas abafam o ultimo verso da 

quadrinha...) 

 

E lá me vem a mente o ritimo dos teares... 

As graudes rimas dos padrões... 

Os fios se cruzam... se unem pras grandes peças de linho... 

–Oleos... fios...polcas...alavancas. 

Apitos. Ponteadores. Carretés. 

Zim traco !traco ! traco ! Malhos. Alicates. Ar comprimido. 

Fuco !fuco ! dos foles 

Marcação de fardo para exportação: marca M. B. C.V–

FORTALEZA– 

M. F. M.–MOSSORÓ–sêtas e contra marca– 

Trepidação de decoviles. 

“Ah ! que saudade eu tenho.” 

 

E me abafa o segundo verso de Casimiro 

 

Um caminhão cheio de soldados que segue pro interior 

A caçar bandidos. 

 

Que linda manhã parnasiana ! 

Vou recitar “A vingança da porta” 

Os lindos e sangrentos versos do meu passado: 

–“Era um habito antigo que ele tinha...” 

Pregões de gazeteiros:–Raide de Sam-Romam ! Ribeiro de Barros 

O grande momento da aviação mundial ! 

–Que poema forte o de San Romam ! 

–Que poema batuta o de Ribeiro de Barros ! 

Todo misturado de nuvens, de oleo, de gasolina. 

De graxa, de gritos de bravos !de emoções ! 

 

Dem !dem! dem ! :–Oauto-socorro– 

–Quem vem ali? 

Um operário que quebrou a perna de uma grande altura. 

–Viva o grande operário !–Viva o grande heroi do dia ! 

–Vivôôôôô!... 

 

 O poema é estruturado em nove estrofes, as quais apresentam de um a onze 

versos, sendo uma delas formada por um trecho do poema romântico
20

 “Meus oito 

anos”, de Casimiro de Abreu. Os versos de “Meu Poema Parnasiano n.Um” são livres e 

                                                           
20

 Há, em outros poemas, referência a versos românticos, como em “Meu Poema Parnasiano sem 

número”: “Mas a grande vida brasileira esbarra a inspiração/ Do pobre poeta que na sua terra tem 

palmeira/ Onde nunca cantou o sabiá... (Ele só canta no mufumbo e nas caatingas...)”. 
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assimétricos quanto ao tamanho e ao ritmo. Ele é escrito em primeira pessoa, 

identificada pela desinência verbal em “remexo” e “vou” e pelo uso do pronome 

oblíquo átono “me” em “E lá me vem à mente” e “E me abafa o segundo verso de 

Casimiro”.  

O eu poético é, em alguns momentos, silenciado pelo barulho das máquinas e da 

rua. O traço de incorporação de motores e de seus ruídos, elementos do processo de 

modernização e representativos da modernidade, dá ao poema um tom moderno, no 

sentido de que internaliza nos versos elementos da vida social ligados a uma ordem de 

movimento, mudança e progresso. Os ruídos novos são representados pelo uso de 

onomatopeias, como “zim...”, “Zim traco! traco! traco!” e “Fuco! fuco!”.  

Com relação ainda à linguagem, chama a atenção o uso intenso de reticências, 

exclamações e travessões, sugerindo um tom coloquial e prosaico ao texto poético, 

conforme se vê nos versos “Que linda manhã parnasiana.../ Que vontade de escrever 

versos metrificados/ Contadinho nos dedos....” e “O grande momento da aviação 

mundial !/ –Que poema forte o de San Romam !/ –Que poema batuta o de Ribeiro de 

Barros !”. Esses traços apontados fazem do “Meu Poema Parnasiano n.Um” um 

representante da estética modernista, quando o observamos em termos de estrutura, 

visto que ocorre uma inovação quanto à linguagem.  

Para Antonio Candido (1976), o Modernismo, enquanto movimento cultural, 

corresponde ao período entre guerras em que a literatura contribui com outros setores da 

vida cultural brasileira; e, enquanto procedimento estético, corresponde à criação de 

novos recursos expressivos. Tomando o contexto brasileiro, no período citado por 

Candido, ocorreram diversas transformações no país, sobretudo no eixo centro-sul, 

região mais receptiva às mudanças, dado o seu maior contato com as ideias 

cosmopolitas. Elas, de cunho social e econômico, motivavam a busca por um novo 

modelo cultural.  

Tanto na temática quando na estrutura, o novo se deu com a adoção de uma 

linguagem prosaica, uma pontuação mais solta e, ao mesmo tempo, mais vivaz e com 

uma forma livre, fatores que demonstram a inventividade de caráter inovador na poesia 

do poeta em questão. 

Desde a nomeação do poema, fica explícita a referência à estética parnasiana, a 

qual tenta resistir à afirmação dos valores modernistas, visto que era uma corrente 

objetivista e classicizante, conforme destaca Afrânio Coutinho (1983). Sobre esta 

estética, o autor aponta como características “versos impassíveis e perfeitos, com forma 
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rigorosa e clássica, com motivos também clássicos.” (COUTINHO, 1983, p.191). Vê-

se, desse modo, que os versos de Jorge Fernandes vão na contramão daquilo difundido 

pelo movimento parnasiano, pois mantêm uma liberdade, tanto formal quanto temática, 

valendo-se de signos novos e incomuns para a comunidade leitora da época. 

 O título “Meu Poema Parnasiano n. Um” faz notar, pelo uso do pronome 

possessivo “meu”, que será dada, a esse movimento artístico, uma perspectiva 

particular, ancorada na primeira pessoa. Podemos pensar ainda no uso desse pronome 

como um determinante do substantivo “poema”, especificando, assim, que se trata de 

um poema pertencente a esse sujeito explicitamente assumido, em oposição aos poemas 

parnasianos produzidos pelos poetas filiados a essa estética. A numeração aponta o tom 

inaugural: ele é o primeiro de uma série que, aparentemente, perde-se em quantidade, 

visto que chega ao “Meu Poema Parnasiano sem número”. 

Ao comentar sobre o “Meu Poema Parnasiano n.Um”, Araújo (1997) atenta-se 

para o fato de ele marcar a transição vivida pelo poeta Jorge Fernandes e marcar 

também o anúncio das mudanças pelas quais a provinciana Natal passava no início do 

século XX. Esse poema, junto aos outros da série, forma um longo texto que dá conta da 

dissonância e da angústia pela perda da ingenuidade de um tempo romântico, segundo o 

estudioso.  

Tal posição parece se confirmar quando percebemos a ressonância e a 

intertextualidade com textos do Romantismo que há no poema junto aos aparatos 

modernos, em que ora um aspecto é acentuado (“Ah ! que saudade eu tenho/Da aurora 

da minha vida/Da minha infância querida...”), ora é o outro (“E lá me vem a mente o 

ritimo dos teares.../As graudes rimas dos padrões.../Os fios se cruzam...”), que abafa os 

versos e distrai o eu poético (“E me abafa o segundo verso de Casimiro”). 

Na primeira estrofe, abrem o texto versos que adjetivam a manhã como 

“parnasiana” e que afirmam a vontade de produzir um poema nesses moldes. O adjetivo 

“linda” e o substantivo “vontade” são intensificados pelo “que”: “Que linda manhã 

parnasiana... / Que vontade de escrever versos metrificados”. Contudo, mesmo com o 

reforço do advérbio, o uso das reticências deixa o enunciado suspenso, fato que nos leva 

a desconfiar do elogio atribuído.  

Escrever atentando-se para a metrificação é uma das características mais 

difundidas pelo Parnasianismo, e essa vontade intensa de produzir um poema dentro de 

uma “forma”, embora confirmada, está, na verdade, sendo negada. Tomando o aspecto 

da ironia de que nela há uma diferença entre o que o enunciado diz e o que a enunciação 
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faz dizer, conforme discute Brait (2008), notamos a ocorrência dessa relação. A 

afirmação de escrever versos parnasianos se sustenta no enunciado, mas não na 

enunciação, já que o eu poético produz versos livres. 

 Essa interpretação que nega o que o enunciado diz pode ser reforçada por outros 

elementos. As pistas dadas, por mais sutis que sejam, auxiliam o verdadeiro 

entendimento da enunciação. Por exemplo, o uso do diminutivo em “contadinho nos 

dedos...” pode conferir não apenas uma noção de tamanho, como usualmente expressa, 

mas também uma atitude de desprezo, uma forma de ironizar via esse elemento. Como 

expresso por Bakhtin (2011), todos os enunciados possuem uma valoração axiológica 

em sua dimensão. Por isso o uso do diminutivo, que aí pode assumir um sentido 

desdenhoso, não é gratuito. 

Além disso, o eu poético se propõe, para obter como resultado um poema 

“parnasiano”,   “chamar da reserva todas as rimas”. Como outro traço desse movimento 

literário, há o uso de rimas, as quais devem ser ricas (com palavras pertencentes a 

classes gramaticais diferentes). O eu poético elenca algumas que, contrariamente, não 

atendem a esse requisito, como “Jesus, cruz, luz...”, classificados morfologicamente 

como substantivo.  

Assim, a noção de que há um estoque para auxiliar o poeta, demonstrando seu 

preparo e cuidado, é ironizada, pois a voz que anuncia os traços parnasianos de querer 

produzir versos metrificados, contadinhos e rimados faz o oposto, de modo que não há 

uma correspondência entre fala e ação. 

A segunda estrofe, formada por apenas três versos, explicita o desejo do eu lírico 

em “Enfeitar de flores de afeto um soneto ajustadinho/Todo trancado na sua chave de 

ouro...”. Ornamentar a forma clássica por excelência, que é o soneto, demonstra 

capricho com o fazer poético; trancá-lo com um fecho pomposo também. Para expressar 

seus desejos, o sujeito utiliza mais uma vez o diminutivo “ajustadinho”, o que, 

conforme já sugerido, pode sinalizar um tom de zombaria. 

Para ajustar seu poema, ele recorre aos velhos livros e retoma a tradição 

romântica com a citação de uma estrofe do poema “Meus oito anos”, representativo do 

Romantismo, do poeta Casimiro de Abreu
21

, a qual constitui a própria estrofe (terceira) 

de seu texto. Essa tradição aparenta merecer maior apreço do sujeito poético do que a 

                                                           
21

 Garcia (2009), ao comentar a biografia de Jorge Fernandes, relata que D. Francisca, mãe do poeta, 

transmitiu a ele o gosto pela leitura. Segundo a autora, na casa da família havia a coleção completa das 

obras de poetas e ficcionistas românticos, tais como: Gonçalves Dias, José de Alencar e Joaquim Manoel 

[sic] de Macedo. Desse modo, há indícios de que o poeta tenha sido leitor da tradição romântica. 



62 
 

parnasiana, a qual, até agora, teve seus valores desconstruídos, enquanto aquela estética 

figura destacada em uma parte do tecido poético moderno. 

Entretanto, a máquina é ligada e os versos são logo deixados em segundo plano: 

“Zim... (ligaram um dínamo de milhares de cavalos/ E as polias giram e as máquinas 

abafam o último verso da quadrinha...)”. O barulho novo, o ruído que vem das fábricas, 

arrebata a atenção do eu lírico. A força da máquina é mostrada por meio do termo 

“milhares de cavalos”, quantidade indefinida, mas de grande valor, atribuída ao dínamo 

que foi ligado.  

Se observarmos a semântica dessa palavra, teremos o significado de “máquina 

eletrodinâmica que transforma energia mecânica em elétrica”, segundo Dicionário 

Houaiss da Língua Portuguesa (2001). Ou seja, é o que gera, o que sustenta o trabalho 

fabril e os versos jorgianos.  

Nesse entendimento, dínamo pode também ser compreendido como uma 

metáfora de modernidade, representada pelo ambiente de fábrica, pelo uso da máquina, 

pelo barulho, pela alta potência, signos que juntos com outros, como progresso, 

aceleração e rapidez, simbolizam a ordem moderna. Ela, em termos de experiência, vem 

se instaurando e afirmando sua própria força frente à tradição constituída – os ideais 

parnasianos. O movimento do novo é constante e acelerado, como o giro das polias da 

máquina, e abafa até os versos de ressonância tradicional. 

“E lá me vem a mente o ritimo dos teares...”. Na quinta estrofe, o ritmo do 

poema de Casimiro de Abreu é trocado pelo ritmo do tear, máquina que produz grande 

rima e é onde os fios se cruzam. Parece que aqui há a sugestão de conexão, coerência e 

beleza no movimento da máquina, a qual trabalha de modo harmonioso (e artesanal) 

para produzir “grandes peças de linho...” a partir do cruzamento dos fios.  Como se 

estivesse conferindo os materiais usados no processo de fabricação, há a intercalação de 

outra voz, apontada pelo uso do travessão: “ – Oleos... fios... polcas... alavancas/Apitos. 

Ponteadores. Carritéis.”  

Segundo Baudelaire, de acordo com Benjamin (2000), é impossível não se 

emocionar com os elementos das fábricas, como poeira, partículas de algodão, 

mercúrio. O eu poético de “Meu Poema Parnasiano n.Um” parece estar atento aos 

aparatos das fábricas e, em seu contexto, aponta para a máquina, para os óleos e para 

outros elementos que constituem o universo fabril da modernidade.  

Depois, mais barulho e descrição dos elementos que circundam o espaço de 

produção têxtil até a finalização do produto para exportação, como vemos nos versos 
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“Marcação de fardo para exportação: marca M.B.C. - FORTALEZA -/ M. F. M. -

MOSSORÓ- setas e contramarca -”. E o último verso romântico tenta resistir. 

Mais uma vez Casimiro de Abreu surge no poema. Agora, não mais a estrofe, 

apenas o verso “Ah! Que saudades eu tenho.”. A escolha dele não soa gratuita. Podemos 

compreendê-lo como uma forma de resistência: a saudade de um passado que tenta 

fazer-se atual, mas que, pouco a pouco, vai sendo abafado pela modernidade, conforme 

confirma o verso que constitui a sexta (e menor) estrofe do poema: “E me abafa o 

segundo verso de Casimiro”.  

Como se não bastasse a movimentação da fábrica, o sujeito poético ainda tem 

seu olhar desviado para a rua, onde passa “Um caminhão de soldados que segue para o 

interior/A caçar bandidos.”. Percebemos, na sétima estrofe, o fluxo entre elementos da 

cidade, os soldados, que se deslocam para o interior, apontando para a incorporação da 

representação da ordem adentrando no universo rural, simples e mais espontâneo.  

O parnasianismo volta ao poema com a repetição do primeiro verso: “Que linda 

manhã parnasiana!”. Mas não são estes que serão declamados, são os de outro poeta 

romântico, Alberto de Oliveira. O eu lírico deseja recitar os versos de: “A vingança da 

porta” e os trata por “Os lindos e sangrentos versos do meu passado”, denotando beleza, 

luta e sangue ao fazer poético passadista romântico.  

Mal recita um verso e é novamente atraído pela movimentação da rua. Dessa 

vez, é o grito de um gazeteiro, que anuncia notícias sobre Raide de San-Roman e 

Ribeiro de Barros, fazendo referência ao grande momento da aviação mundial. Ocorre 

um diálogo, marcado pelo uso dos travessões, e os feitos inovadores são comparados a 

poemas: “Que poema forte o de San Roman!/ Que poema batuta o de Ribeiro de 

Barros!/ Todo misturado de nuvens, de oleo, gasolina/ De graxa, de gritos de bravos! de 

emoções!”. Além de pensar no desenvolvimento aeronáutico como algo estético, 

futurista, mistura o sublime ao inusitado, coisas ternas, como emoções, a elementos 

essenciais para a manutenção e o funcionamento de máquinas, como óleo e graxa. 

Mais um ruído vindo da rua capta a atenção do sujeito lírico e um diálogo é 

iniciado para saber do que se trata. Dessa vez é o barulho de uma ambulância que 

carrega um operário que caiu de uma grande altura e merece gritos de viva, conforme 

vemos: “Viva o grande operário! –Viva o grande herói do dia!/ Vivôôôôô!...”. Uma 

noção superlativa é construída com o uso do artigo definido antes do substantivo 

“operário”, enaltecendo sua importância e destacando-o.  
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Mesmo tendo iniciado os versos com desejos de fazer um poema parnasiano e 

passar pela tradição romântica, o eu lírio termina por exaltar o operário, o homem 

simples. Conforme destaca Benjamin (2000), o verdadeiro herói da modernidade é 

celebrado, o trabalhador, em vez de enobrecer os antigos poetas, agora mantidos nos 

velhos livros. 

A partir do panorama construído, percebemos em “Meu Poema Parnasiano n. 

Um” a incorporação de registros de ressonância romântica e parnasiana, bem como a 

apreensão de diversos elementos da modernidade no cotidiano. Esse procedimento nos 

mostra o modo como o poeta utiliza aspectos consagrados para problematizá-los via 

ironia. Um dos aspectos a ser destacado, então, é o diálogo com a tradição. 

Para compreendermos o conceito de tradição, temos que observar a relação que se 

estabelece entre termos antagônicos, como assinala Bornheim (1987) ao referir-se à 

continuidade e descontinuidade, estaticidade e dinamicidade, tradição e ruptura, que só 

conseguem afirmar-se na medida de seu ser-oposto. Ele diz que a oposição entre 

continuidade e interrupção é responsável pela restauração da dinamicidade do real, visto 

que só por meio da ruptura a tradição é retomada, se afirma e continua viva. 

Ela tem em si um desejo de manter-se eterna. Nessa direção, teria sempre a garantia 

de permanência no tempo presente. Mas o desejo de eternizar-se é também uma 

experiência de riscos, tendo em vista que a permanente continuidade da tradição, sem a 

necessidade de mudanças e transformações, pressupõe não um espaço de relações e 

movimentos, mas a imobilidade e a estagnação. A esse respeito, diz ainda Bornheim 

(1987, p.15): a tradição “se quer perene e eterna, sem aperceber-se de que a ausência de 

movimento termina condenando-a à estagnação da morte.” 

Tal desejo faz com que ela determine não só o que já passou, mas também o que 

ainda está por vir. Ela atua como princípio do novo e faz notarmos que tudo pode ser 

previsto, antecipado, porque nos determina, assim como determinou o que sucedeu 

outrora. Sob a perspectiva de Bornheim (1987), estamos instalados em uma tradição 

pela qual somos constituídos e organizados, pois ela aponta para determinados 

caminhos, tendo em vista o que já foi vivido. 

Logo, a ruptura apontada por Bornheim depende desse movimento de aceitação ou 

negação, visto que até para negá-la temos de reconhecer sua existência, e é justamente 

nesse conflito entre permanência e mudança, como é realizado no poema com a tradição 

parnasiana, que a mantemos viva. 
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Assim, ao enaltecer a manhã, que o sujeito poético adjetiva como “parnasiana”, ele 

aponta para o consagrado e respeitado, para uma tradição, porque, na época de sua 

produção poética (primeiras décadas do século XX), tais ideias ressoavam, enquanto o 

Modernismo tentava se afirmar como estética de renovação. Esse sujeito não só deixa 

explícito seu desejo de fazer versos parnasianos, como também elenca alguns aspectos 

próprios do movimento literário referido, como o rigor estrutural, ligado à forma 

poética, ao tipo de rima e ao fecho do poema. Sobre esta última característica, o eu 

lírico indica sua vontade de querer trancar o poema na sua chave de ouro, quando, na 

verdade, quer libertá-lo e libertar-se. 

Aliás, libertação é palavra de ordem no Modernismo. Manuel Bandeira bem 

demonstrou isso em poemas, como “Poética”. Nele, o sujeito lírico, que declara de 

modo explícito seu desejo de libertação, diz estar farto da tradição que controla, 

restringe e sufoca o poeta. Primeiro, ele elenca o lirismo que reprime:  

Estou farto do lirismo comedido  

Do lirismo bem comportado 

Do lirismo funcionário público com livro de ponto expediente 

protocolo e manifestações de apreço ao Sr. diretor. 

Estou farto do lirismo que para e vai averiguar no dicionário 

o cunho vernáculo de um vocábulo. 

[...] 

 

Em seguida, apresenta o lirismo que ele deseja: 

 

[...] 

Quero antes o lirismo dos loucos 

O lirismo dos bêbedos 

O lirismo difícil e pungente dos bêbedos 

O lirismo dos clowns de Shakespeare 

[...] 

 

E finaliza seus versos com a ideia que resume todo o poema: “- Não quero mais 

saber do lirismo que não é libertação.”. 

Em “Poética”, a tradição parnasiana não é apontada de modo explícito, como em 

“Meu Poema Parnasiano n.Um”. Entretanto, as características apontadas pelo eu poético 

do texto de Bandeira dão pistas de que o lirismo “comedido”, “comportado”, “que para 

e vai averiguar no dicionário” é o lirismo parnasiano, do qual está farto. 

Outra diferença entre os textos poéticos pode ser observada por meio da 

incorporação do novo nos versos. No poema de Jorge Fernandes, a modernidade 
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imprime sua forma a partir dos elementos circunscritos às fábricas, aos barulhos, às 

peças, aos produtos. Todos esses signos parecem demonstrar o choque que se notava em 

uma cidade provinciana, agora tomada pela ideia de desenvolvimento. Em Manuel 

Bandeira, o novo surge a partir de outra percepção: a percepção da liberdade, da 

“loucura” das novas ideias, as quais chocaram o público, então, consumidor de uma arte 

centrada em outros padrões. 

Mas, como Manuel Bandeira, Jorge Fernandes, mesmo em um contexto 

provinciano e sem contato direto com os intelectuais que impulsionaram o movimento 

modernista, também demonstra querer libertação das formas fixas de versificação. 

Embora não declare de modo direto, “Meu Poema Parnasiano n. Um” aponta para o 

novo que se coloca e para a necessidade de estar livre das amarras passadistas.  

O poeta natalense utiliza a estratégia da ironia para afirmar o novo em 

detrimento de uma tradição que já não o satisfaz. Nesse aspecto, retornamos à ideia de 

Kierkegaard (2013) quando coloca que o irônico aponta sempre para a frente, visto que 

o presente não o satisfaz e sua tarefa é julgar, olhar para algo que ainda está em vias de 

se formar. Para questionar o presente, Jorge Fernandes cria uma tensão entre o que o 

texto poético diz e o que ele faz dizer (dualidade da ironia), declarando querer produzir 

um poema parnasiano, construindo-o, na realidade, como uma peça moderna e 

inovadora. Essa postura dualista da ironia trata, a um só tempo, de uma realidade 

apresentada e uma sutilmente negada. 

 Cabe ressaltar que a leitura que se fez de “Meu poema parnasiano n.Um” aponta 

para um discurso irônico, que questiona e hostiliza uma tradição parnasiana constituída. 

Tradição esta que prioriza elementos díspares dos que ornamentam a modernidade. 

Nesse instante, ressaltamos ainda que a representação da modernidade no poema aponta 

mais para a entrada do novo do que para uma problematização de seus excessos, como 

ocorre em outros poemas dispostos no livro de Jorge Fernandes.  

 Portanto, a entrada de símbolos da modernidade, apesar de não serem vistos de 

modo negativo, se dá com certa resistência. Isso porque, quando eles surgem no poema, 

é para desviar a atenção do eu poético do seu passado, da tradição que ele parece ainda 

prestigiar. Esta tenta manter-se, mas acaba perdendo espaço para a representação 

moderna. A subversão do que é dito, via ironia, ressalta a liberdade do sujeito 

enunciador. Suas ideias ecoam de modo duplo, levando o leitor a realizar uma leitura 

também dupla, que se confirma pela não fusão que pode existir entre forma e conteúdo, 

entre enunciado e enunciação. 
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3.2 SOBRE OS TRILHOS DO BONDE NOVO
22

 

 

A poesia de Jorge Fernandes, além de apreender as vivências locais sem se 

distanciar de uma realidade mais ampla, mostra-se conectada às mudanças por que 

passou o estado e o país em sua fase de modernização. Isso é perceptível em poemas 

nos quais o modo simples e espontâneo de viver é exaltado e naqueles em que os 

elementos centrais são bondes, aviões e automóveis.  

Em “O bonde novo”, o bonde é incorporado à realidade local, porém não é 

puramente elogiado, pois sua presença modifica o modo de relacionamento entre os 

homens e a paisagem da cidade. Vejamos: 

O BONDE NOVO 

O bonde que inauguraram 

É amarelo e muito claro... 

Sua campa bate alegre e diferente das outras... 

Os seus olhos vermelhos indicam Petrópolis... 

Anda sempre cheio porque é novo... 

Chega na balaustrada espia o mar... 

E os passageiros todos nem olham p’ro mar... 

Só vêm o bonde novo... 

Só ouvem a campa nova... 

 

Aquele bonde só devia sair aos domingos 

Pois ele é a roupa domingueira 

Da Repartição dos Serviços Urbanos... 

 

O poema, de forma moderna, é composto por versos livres e duas estrofes 

assimétricas, que o dividem em dois momentos: um de descrição e outro de crítica. 

Possui uma pontuação bastante sugestiva, repleta de reticências, que apontam uma 

proximidade com a oralidade e uma suspensão do pensamento, conforme vemos: “O 

bonde que inauguraram/É amarelo e muito claro.../ Sua campa bate alegre e diferente 

das outras...”.  

Essas escolhas quanto à pontuação e também quanto às marcas de oralidade 

(“[...] nem olham p’ro mar...”) imprimem no poema um tom confessional e prosaico, 

                                                           
22

 Parte desta análise foi apresentada no XIII Congresso Internacional da ABRALIC. 
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como se o sujeito que descreve tais ações estivesse tornando livres suas reflexões acerca 

da incorporação do bonde, que não é aludido com exaltação. 

Logo no primeiro verso (“o bonde que inauguraram”), notamos a indeterminação 

do sujeito da oração, ressaltando apenas a presença do bonde no local, ator principal da 

cena, que já era aguardado, conforme vemos em uma crônica de 1913 (quatorze anos 

antes da publicação do poema), encontrada no jornal A República, sobre o bairro Tirol: 

As vezes, monto a cavalo e, depois de pequeno passeio pela cidade, 

enfastiado de casas feias e de caras feias, tomo decididamente a 

resolução de abandona-la. Abandono-a mesmo... E descortino o Tyrol. 

Ah! O Tyrol! Quem não conhece, falado como é, com promessas 

animadoras de bonde elétrico e de restaurante art nouveau? 

 Vê-se, desse modo, a expectativa que já se tinha com a modernização da 

província e como o bairro que receberia tais elementos era visto em oposição às partes 

ainda “atrasadas” da cidade. Ele passaria a ser a parte bonita, moderna, atrativa. Essa 

imagem se constrói com a incorporação do novo no espaço da pequena capital 

vislumbrada com as promessas do que viria.  

 No poema, o bonde inaugurado é adjetivado de amarelo e muito claro (“O 

bonde que inauguraram / É amarelo e muito claro...”), imagens que remetem ao sol e 

que representam força e vigor. Sua campa é única e bate diferente das outras, afinal ele 

é o bonde novo, não mais o puxado a cavalos, mas o elétrico, representativo de uma 

nova fase de progresso, por isso tão importante.  

Personificado, possui olhos (“Os seus olhos vermelhos indicam Petrópolis...”) e 

eles guiam a esse bairro (antigo Cidade Nova, mais tarde reordenado em Tirol, referido 

na crônica), evidenciando a mudança da paisagem, que antes era descortinada a cavalo e 

que agora é percorrida sobre trilhos. As mudanças pelas quais a cidade passa modificam 

também a vida e a rotina dos sujeitos, que agora experimentam mais comodidade e 

rapidez.  

Esses sujeitos, que já não veem mais nada além do bonde, parecem perder seus 

atributos visuais para o aparelho, pois é ele quem possui olhos em vez dos passageiros. 

Essa parte do bonde é caracterizada por meio de sua cor, vermelha. Atentando-se para o 

fato de que os olhos estão na parte frontal do bonde, eles são um dos primeiros contatos 

do bonde com os sujeitos e os guiam pelos caminhos que devem trilhar. A cor vermelha 

que possui soa como uma espécie de alerta, o qual parece ignorado diante do 

deslumbramento vivido pelos sujeitos. 
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No sentido de que o bonde é uma novidade que imprime à província uma forma 

mais moderna de se transitar, ele está sempre cheio, como é retratado no trecho: “Anda 

sempre cheio porque é novo.../ Chega na balaustrada espia o mar.../E os passageiros 

todos nem olham p’ro mar.../Só vêm o bonde novo.../Só ouvem a campa nova...”. Como 

podemos notar, não está cheio somente porque proporciona mais rapidez e comodidade, 

está assim porque é novo, algo até então não visto, não vivenciado pela comunidade 

natalense. 

 Quando chega a um dos pontos mais belos da cidade, é ele quem espia o mar, e 

não os passageiros, que só veem o bonde, que só ouvem sua campa, ações intensificadas 

com a utilização do advérbio “só”, suscitando a satisfação dos passageiros com a 

contemplação do bonde, e consequentemente da modernidade, já que ele é uma de suas 

marcas na cidade. 

O mar, principal meio de ligação da cidade do Natal com o mundo, antes da 

incorporação dos meios de transporte mais modernos, é percebido apenas pelo eu 

poético e pelo próprio bonde. Parece que aqui há uma ligação entre a tradição (o mar) e 

a modernidade (o bonde). Assim, a tradição e a modernidade estão uma diante da outra, 

num momento de encontro e contemplação, mas também de resistência e tensão. Ao 

chegar à balaustrada, o bonde espia o mar. Tal imagem figura como um convite e parece 

funcionar como um “vamos ver o mar”, como se a modernidade que se apresenta não 

renunciasse totalmente o elemento tradicional. 

Retomando as ideias de Benjamin (2000), ressaltamos a observação que é feita 

acerca do papel do poeta. Ele figura como responsável por promover o encontro do 

homem, imerso na modernidade e em tudo o que ela proporciona, com seu meio e 

consigo mesmo. É a figura poética em “O bonde novo” que alerta os sujeitos para os 

excessos promovidos pela chegada de elementos modernos à cidade. Isso parece se 

confirmar, pois, enquanto os passageiros focalizam o bonde, o sujeito poético possui 

uma visão mais ampla, a qual abarca o homem, o meio, o velho e o novo e os coloca em 

diálogo nos seus versos. 

Após a descrição de como o bonde é aceito e de suas características, em tom 

irônico, é feita uma crítica à exaltação desse elemento. Antes caracterizado com 

adjetivos como novo, muito claro, de campa alegre, ele é tratado por um pronome 

demonstrativo (“aquele bonde só deveria sair aos domingos”), levando-nos a uma dupla 

leitura e sugerindo não só a posição do observador em relação ao bonde, mas também 



70 
 

um certo distanciamento emocional de alguém que não compactua com algo e o trata 

com desprezo.  

O uso do pronome “aquele” pode ser visto como uma das pistas para a 

decifração da ironia no poema, pista sutil dada pelo sujeito poético como que para 

demonstrar sua não exaltação ao elemento que ele “elogia” nos versos anteriores. Essa 

confluência enunciativa (elogio e distanciamento afetivo) sugere a possível intenção do 

eu poético em pôr em evidência seu posicionamento crítico acerca da incorporação do 

bonde novo na cidade.  

Com isso, notamos “um jogo entre o que o enunciado diz e o que a enunciação 

faz dizer, com objetivos de desmascarar ou subverter valores, processos que 

necessariamente contam com formas de envolvimento do leitor, ouvinte ou espectador” 

(BRAIT, 2008, p.140). Talvez os leitores imaginados por Jorge Fernandes fossem 

justamente os passageiros do bonde novo, os quais, de tão envolvidos, não se atentam 

para a inversão de valores que a exaltação do bonde lhes causa. 

Nos versos finais (“Aquele bonde só devia sair aos domingos /Pois ele é a roupa 

domingueira / Da Repartição dos Serviços Urbanos...”), há a sugestão da utilização do 

bonde elétrico somente aos domingos (dia tradicionalmente destinado ao descanso), 

como forma de crítica ao seu uso desmedido.  

O sujeito observador, para endossar a reflexão, justifica sua escolha ao dizer que 

o bonde “é a roupa domingueira da Repartição dos Serviços Urbanos”, evocando a ideia 

de o domingo ser um dia atípico, que alude ao uso de trajes diferentes, e de o bonde 

representar essa indumentária que desfila desordenada pela cidade, quando, na verdade, 

deveria estar ligada ao ócio.  

 Desse modo, a postura do eu poético contraria a expectativa do leitor e dos 

passageiros quanto à chegada e ao uso do novo bonde. A máquina aqui não é puramente 

exaltada, porque modifica, além da paisagem local, o modo de relação entre os sujeitos 

e o meio no qual estão inseridos, dando a entender que os elementos modernos não 

trazem só comodidade e lucro, mas também uma transformação de valores.  

Cabe ressaltar ainda que, por meio da arte, uma questão social é problematizada, 

pois, como diz Holanda (2004, p. 216), ao discutir a necessidade social da literatura, “o 

escritor vai dar voz às coisas que lhe ficam na garganta, no tempo, quase sempre 

ingrato, que a ele coube atravessar”.  

 Percebemos, a partir disso, como o poema “O bonde novo” problematiza 

questões da vida social de uma Natal provinciana fascinada com a presença do bonde 
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elétrico, dando voz a sujeitos que ainda resistem à técnica e veem a incorporação da 

modernidade com certa desconfiança. A apropriação desses dados sociais conjugados ao 

fator estético aponta para o movimento dialético entre a lírica e a sociedade sem a perda 

da especificidade de cada um desses elementos. A vida social do início da década de 20, 

do século XX, na provinciana Natal, pulsa no poema, de modo a contemplarmos e 

refletirmos não só sobre o texto poético, mas também sobre a representação da 

sociedade que há nele. 

 Assim como Jorge Fernandes, Carlos Drummond de Andrade deu voz aos 

conflitos do homem na modernidade. Como na obra jorgiana, a poesia drummondiana 

mantém-se conectada com as transformações promovidas pela modernidade sem deixar 

de lado o modo simples e espontâneo de viver, que permanece no imaginário do poeta e 

surge, muitas vezes, em uma poesia de tom memorialista, como se somente o presente 

não bastasse.  

Os elementos da modernidade utilizados por Drummond surgem nesse contexto 

de recordação, como o bonde, em “Hino ao bonde”, publicado em Boitempo, no fim dos 

anos 1970. 

HINO AO BONDE 

 

Os derradeiros carros de praça 

recolhem seus rocinates esquálidos 

à cocheira do esquecimento. 

Os próprios cocheiros se desvanecem 

No crepúsculo da Serra do Curral. 

Meia dúzias de automóveis à sombra do fícus 

espera meia dúzia de privilegiados 

que vão cumprimentar o Presidente do Estado 

em seu bastião florido da Praça da Liberdade . 

O mais? Andar a pé 

quilômetros de terra vermelha sossegada, 

e bondes. 

Os caluniados bondes da Empresa Carvalho de Brito, 

os admiráveis bondes, botas de sete léguas 

de estudantes, funcionários, operários, 

desembargadores, poetas caixeiros. 

O bonde, sede da democracia em movimento, 

esperado com pachorra no Bar do Ponto 

nos abrigos Pernambuco e Ceará, 

o arejado, pacífico, oportuníssimo 

salão onde se leem de cabo a rabo 

o expediente das nomeações e demissões 
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nas páginas sagradas do Minas Gerais 

e as verrinas amarelas dos jornalecos da oposição. 

Bonde onde se conversa 

a lenta conversa mineira de Ouro Preto, 

Pirapora, Guanhães, Itapecerica. 

Onde se namora debaixo do maior respeito, 

com olhares furtivos que o pai da moça não percebe. 

(Ah! se percebesse!...) 

Bonde turístico, antes que o turismo seja inventado. 

Vamos dar a volta-Ceará? 

Por um tostão passamos em revista 

palacetes art-nouveau novinhos em folha, 

penetramos no verde mistério abissal da Serra, 

onde cada inseto é uma nota de música 

e as águas gorgolejam em partida de Bach. 

Por um tostão as lonjuras do Prado Minério, 

onde ainda se escuta, se nascemos nostálgicos, 

o pacapacá dos cavalinhos brincando de Derby. 

Um tusta apenas e é a ridente Floresta, 

seu Colégio Santa Maria, cheio de meninas 

(ainda não se usa a palavra garota) 

que vão num bonde mágico e nele retornam 

para o próprio cruzamento em que, do nosso bonde, 

sentimos passar a graça das sílfides 

e o esvoaçar das libélulas 

inalcançáveis. 

É tudo inalcançável na cidade, 

por isso mais lindo. 

Viajamos pelos países modestos de Carlos Prates 

e Lagoinha, pelo país violáceo do Bonfim, 

vejo minhas primas meninas 

se arredondarem no Calafate, 

e há sempre uma cor a descobrir, 

um costume singelo, o portão de um alpendre 

com pintura a óleo de castelos 

que são o outro lado de Minas: o irreal. 

Andar de bonde é o meu programa, 

voltar do fim da linha, 

mudando eu mesmo o banco para a frente. 

Confiro os postes, as pessoas 

pontuais na hora de subir. 

Adoro o bonde deserto das madrugadas 

que abre um clarão e range nas rampas e rangendo 

nas curvas, rasga o sono, 

impondo o mandamento de viver, 

até mesmo no túnel da noite. 

Suave bonde burocrático, atrasado bonde sob a chuva 

que molha os bancos sob cortinas emperradas, 
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bonde amarrado à vida de 50 

mil passageiros, mil gôndola, 

meu diário bergantim, meu aeroplano, 

minha casa particular aberta ao povo, 

eu te saúdo, te agradeço; e em pé no estribo, 

agarrado ao balaústre, 

de modesto que és, faço-te ilustre. 

 

Ao contrário de “O bonde novo”, “Hino ao bonde” faz uma louvação a esse 

meio de transporte, conforme percebemos pelo primeiro termo de seu título “Hino”. 

Longo como a figura de um bonde, o poema nos convida a um passeio e é formado por 

uma extensa estrofe que sugere uma imagem que comporta muitas pessoas, como 

estudantes, funcionários, operários, desembargadores e até poetas, mostrando-se um 

lugar diverso e democrático:  

Os caluniados bondes da Empresa Carvalho de Brito, 

os admiráveis bondes, botas de sete léguas 

de estudantes, funcionários, operários, 

desembargadores, poetas caixeiros. 

O bonde, sede da democracia em movimento 

[...] 

 

Fato este que possivelmente não ocorre no poema de Jorge Fernandes, embora 

em “O bonde novo” o bonde esteja sempre cheio. Não é especificado nos versos 

jorgianos quem são os passageiros do bonde, como se fossem sujeitos sem identidade, 

visto que a caracterização é toda voltada ao veículo. Sabemos sua cor, seu ruído, suas 

partes, enquanto os sujeitos são apresentados de forma genérica: apenas como 

“passageiros”. 

As imagens que introduzem o poema de Drummond, com animais e cocheiros 

(“Os derradeiros carros de praça/recolhem seus rocinantes esquálidos/à cocheira do 

esquecimento.”), remetem à figura de cavalos, como o de Dom Quixote, esquecidos em 

um lugar onde já não há mais espaço para eles, pois o automóvel – outro símbolo da 

modernidade – agora tende a ocupar esses lugares, já que ela prega a aceleração e o 

avanço técnico, restando aos bondes apenas o espaço da memória. 

Em contrapartida, com o avanço, “meia dúzia de automóveis estão à disposição 

de meia dúzia de privilegiados”. O bonde comporta uma diversidade de figuras, por isso 

democrático e soa muito mais atraente que os automóveis. Enquanto ele consegue 

transportar uma quantidade considerável de pessoas, conforme é elencado no poema 
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(estudantes, funcionários, operários, desembargadores, poetas caixeiros), o carro 

comporta apenas “meia dúzia de privilegiados”. 

Aos demais, o que resta é andar a pé pelas terras vermelhas como os bondes. 

Mas isso não faz com que o bonde aludido como caluniado no poema surja como um 

elemento inferior em meio aos novos e mais velozes instrumentos de locomoção que 

figuram pelas cidades, pois se apresentam como admiráveis bondes, sede da democracia 

em movimento, local onde se conversa, se  namora e se passeia. 

Neste último sentido, elemento também exposto em sua inovação, quando se 

apresenta como bonde turístico, antes que o turismo seja explorado, precursor de uma 

atividade, tão inovador nesse aspecto quanto os próprios automóveis e os aviões em um 

contexto de maior progresso e de aperfeiçoamento técnico. 

As formas mais espontâneas de se viver o cotidiano, contrárias às pregadas pela 

modernidade, estão presentes nos versos em que o sujeito lírico ressalta o baixo valor 

pago (um tostão) para penetrar em verdes mistérios, onde “cada inseto é uma nota de 

música / e as águas gorgolejam em partida de Bach”. Assim, seu percorrer mantém-se 

em harmonia com figuras simples da natureza em detrimento ao rigor das figuras 

ligadas aos automóveis (“meia dúzia de privilegiados que cumprimentam Presidentes de 

Estado”), no sentido de que os insetos e as águas representam a beleza e o equilíbrio de 

uma época já passada.  

No bonde, o eu poético observa meninas, que vão e vêm e remetem a libélulas, 

revelando o bonde como um ambiente bucólico e puro que ressurge na lembrança desse 

sujeito. Enquanto isso, em “O bonde novo”, os passageiros têm diante de si o mar 

quando chegam à balaustrada, todavia não valorizam a paisagem, pois seus olhos estão 

tão fixos no bonde que eles só o enxergam. 

Ainda com relação ao poema “Hino ao bonde”, por todo o encantamento que é 

apresentado nele, observamos a afirmação de que “Andar de bonde é o meu programa”. 

Nesse verso, assim como em “meu diário bergantim, meu aeroplano,/minha casa 

particular aberta ao povo”, o uso do pronome possessivo meu/minha sugere tanto a 

identificação do eu poético com a ação de andar de bonde, de fazer dele sua morada, 

quanto a não preferência por parte de outros sujeitos – numa relação de oposição – que, 

possivelmente, preferem novos e modernos meios de locomoção.  

Essa predileção ainda é reafirmada no verso “Adoro o bonde deserto das 

madrugadas” e se dá pela própria dinâmica do funcionamento do bonde e pelas 

sensações de conferir postes e pessoas, de ver seu clarão na madrugada, de ouvir seu 
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ranger nas rampas e nas curvas. Por isso o bonde modifica toda a paisagem por onde 

passa, clareando, rasgando e impondo vida a esse caminho e à própria vida do sujeito 

que o exalta, diferentemente do contexto do poema “O bonde novo”, em que ele ofusca 

a paisagem. 

É interessante também a dependência do bonde em relação aos passageiros, e 

não o contrário, já que está “amarrado à vida de 50 mil passageiros”. Essa relação 

sugere o quanto o bonde tenta resistir para manter-se em um espaço onde surgem 

elementos mais modernos e velozes, os quais, contudo não atendem democraticamente 

nem com a magia inerente ao bonde, que encanta por suas qualidades e mantém-se no 

imaginário do sujeito poético com a grandeza de um aeroplano, saudado, louvado pela 

sua simplicidade – representada pelo termo “modesto” – e feito ilustre. 

 Desse modo, “Hino ao bonde” apresenta a dinâmica e a importância do bonde, 

que ainda resiste na memória de sujeitos que presenciam as transformações sociais e 

culturais da sociedade em meados do século XX. Pelo imaginário artístico, tomamos 

contato com as contradições relacionadas aos sujeitos em uma fase marcada por 

mudanças de várias ordens. Assim, o bonde retrata a modernização e a postura de 

sujeitos que lembram com saudosismo os anos em que andar de bonde era um grande 

programa.  

Nessa direção, acreditamos que explorar um texto é verificar para além de suas 

palavras, é observar as relações entre códigos, autores, temáticas. Nesse sentido, é 

visível o diálogo entre “O bonde novo”, de Jorge Fernandes, e “Hino ao bonde”, de 

Carlos Drummond de Andrade, não somente pela utilização do bonde como elemento 

central nesses textos, mas, sobretudo, pela crítica à civilização moderna.  

Mesmo em tempos e lugares diferentes, os poetas não compartilham com a 

realidade que vivenciam, por isso a questionam. Jorge Fernandes colocando em xeque o 

uso do bonde em sua fase de incorporação na província; Carlos Drummond de Andrade 

exaltando o bonde numa época em que os automóveis se afirmavam como um meio de 

transporte de maior avanço. Este poeta, ao revisitar o passado, nos faz enxergar as 

consequências da modernidade vividas em seu presente, como a ausência de um tempo 

de maior encanto e espontaneidade. 

Retomando as palavras de Berman (1986), a modernidade implica 

transformação, a mesma retratada nos poemas em que o bonde representa o movimento, 

o percurso, a mudança. Essa transformação gerada pela modernidade une os sujeitos, 

mas também os separa. Em “O bonde novo”, a matéria que aponta para as mudanças é o 
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bonde recém-inaugurado na cidade, que passa a ser o elemento de contemplação de 

sujeitos que, juntos no espaço do bonde, nem percebem que, enquanto o admiram, 

afastam-se e esquecem-se até de si próprios.  

Já em “Hino ao bonde”, esse elemento sinaliza o percurso de transição entre o 

uso do bonde e do automóvel e sugere um passado de maior felicidade pelas imagens 

saudosistas que emergem na memória dos tempos em que o bonde era utilizado. 

Por fim, vale apontar que a leitura realizada dos poemas que apontam a figura do 

bonde, “O bonde novo” e “Hino ao bonde”, o qual representa momentos e situações 

diferentes, nos leva a observar os impactos e implicações de um mesmo elemento, 

representativo da ordem moderna. Apesar de visto em contextos de progresso diferentes 

(um tomado pelo impacto de sua chegada, outro tomado pela substituição desse 

elemento por um de maior aprimoramento técnico), o bonde se torna símbolo da 

experiência moderna. Esta que não é tomada plenamente, que é vista com lacunas e 

disparidades, mas da qual, como pontua Berman (1986), não conseguimos nos 

desprender.  

 

3.3. A MODERNIDADE NOS ARES 

 

Como sabemos, as transformações vivenciadas na modernidade conferem 

alterações em todos os aspectos da vida dos sujeitos. No contexto do Rio Grande do 

Norte, sobretudo no início do século XX, as mudanças foram muitas. Todavia, elas não 

ficaram restritas à vida dos indivíduos, pois surgem representadas pelo discurso poético 

na obra de poetas, como na de Jorge Fernandes. Já observamos, neste trabalho, a partir 

dos versos jorgianos, a mudança no cotidiano dos sujeitos com a presença das fábricas, 

a chegada do bonde e, agora, a inauguração da aviação. 

No poema “Aviões 1”, notamos a chegada do avião na capital potiguar. Nele, 

notamos também como o poeta apreendeu a modernidade de modo irônico em um –  

aparente – elogio a esse elemento. Vejamos: 

AVIÕES 1 

 

Novecentos e cinquenta cavalos suspensos nos ares... 

 - Besouro roncando: zum.. zum.. umumum... 

Aonde irá aquele Rola-Titica parar? 
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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 água... 

E fica batendo o papo, cansado de voar. 

Arquitetado de forma dessemelhante aos moldes clássicos e, portanto, de 

estrutura livre e moderna, “Aviões 1” apresenta uma temática inovadora, quando se 

toma o modo de fazer poético parnasiano, cujas ideias estavam em propagação na época 

de publicação do poema. Com versos assimétricos, o texto nos põe diante de uma 

imagem que está nos ares e traz o avião como sua figura central.  

Num certo sentido profético, e também irônico, o poeta aponta para a 

incorporação desse elemento que não deixará de figurar na cidade, elemento que, 

enquanto novo e moderno, marca uma nova fase e arrebata a atenção de todos. Contudo, 

para ele, o aeroplano é observado de modo mais cauteloso. 

O título do poema no plural e com uma especificação “Aviões 1” nos mostra 

que, apesar de o poema abordar o avião como elemento no singular, sua nomeação 

apresenta-se mais abrangente, e, ainda, que este poema é disposto em uma série, a qual 

é formada por três textos: “Aviões 1”, “Aviões 2” e “Aviões 3”.  

Desde os primeiros versos, percebemos como a imagem do avião é 

hiperbolicamente construída. Ele é representado por sua potência (“novecentos e 

cinquenta cavalos suspensos nos ares...”), conferindo grandeza diante do espanto em se 

ter um objeto com tamanha força plainando nos ares da cidade. Em seguida, o uso do 

travessão indica o complemento dado a essa imagem por outra pessoa: a de “besouro 

roncando”. Ora, a comparação do avião a um besouro aparece de forma alegórica e 

exagerada no poema. 

As escolhas dos verbos no gerúndio “roncando”, “cevando”, “varando” e das 

onomatopeias “zum... zum.. umumum...” e “ron... ron...” remetem à ideia de barulho 

ininterrupto. Essa escolha sugere não só a incorporação do elemento, mas também a 

quantidade e a intensidade de aviões que passaram a ser avistados nos ares da cidade. 

Além de impressionar por seu ruído, potência e tamanho, o avião é atração aos 

“olhos dos caboclos” pelo fato de trazer Marinheiros de longe, das “Oropas”. Nesses 
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versos, destaca-se o uso dos termos “caboclos” e “Oropas”. O primeiro, que sinaliza a 

mistura entre branco e índio, pode sugerir também a adoção do termo como uma espécie 

de alcunha, popularmente usada no interior do Nordeste, dada aos sujeitos vislumbrados 

com a presença do avião. O segundo, apresentado de forma marcadamente oral e 

popular, pode ter sido empregado em tom jocoso, a fim de desqualificar esses homens 

que vêm de longe e que se tornam extensão do avião e, consequentemente, da 

modernidade. 

Tal referência a outro continente surge no momento em que o estado passa a ser 

rota do tráfego aéreo internacional, figurando como um local de intercâmbio entre o país 

e o resto do mundo. Como afirma Berman (1986), a experiência da modernidade anula 

fronteiras e essa ligação entre a pequena cidade e o mundo é destacada pelos versos 

poéticos, levando à percepção das implicações da modernidade no contexto norte-rio-

grandense. 

A curiosidade e a referência aos que vêm de fora podem evidenciar o valor 

atribuído aos elementos novos incorporados pouco a pouco à realidade da província e 

que são aludidos pelo poeta. Mas ainda podem sinalizar, via discurso irônico, uma 

crítica à valorização dispensada aos europeus que, junto aos aviões, passaram a circular 

na cidade. De acordo com Brait (2008), para que ocorra a ironia, deve haver a 

opacificação do discurso. Desse modo, a alusão aos estrangeiros, mostrada de uma 

forma prosaica e oral, aponta para um modo de chamar a atenção para esse termo e 

sugerir que essa escolha pode significar algo distinto do que o enunciado apresenta.  

Quanto à máquina, vemos que ela não é puramente exaltada. Em alguns 

momentos esse elemento moderno é caracterizado por adjetivos como “marmota” e 

“desembestado”, sugerindo certa desaprovação pelo tom em que esses adjetivos, 

característicos do uso regional, são empregados.  

Conforme o Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa (2001), “marmota” 

significa “aparição de coisa esquisita ou inexplicável; assombração”, e “desembestado”, 

“que desembestou, desenfreado, desabalado”. “Marmota”, em sentido popular, também 

significa “coisa de engenho”. No contexto do poema, podemos dizer que a máquina, 

como sendo uma representação do mundo moderno, surge, na criação do poeta, como 

imagem de um objeto desarrumado, desordenado, estranho aos olhos dos homens de um 

mundo provinciano. 

Essa máquina desordenada “Depois desce no Rio Grande numa pirueta danisca / 

Desembestado, espalhando água....”.  Esses versos implicam o movimento causado pelo 
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avião tanto no céu quanto no mar, pontos de ligação entre a cidade o mundo. Mais uma 

vez são escolhidos vocábulos de cunho popular, que sugerem falta de controle, como 

“desembestado” e “danisca”. Vê-se, desse modo, que o elemento de representação do 

moderno não salta aos olhos desse sujeito com puro e absoluto encantamento ou, em 

outros termos, com o fascínio pregado e esperado pela civilização moderna, a qual preza 

o progresso e o avanço técnico.  

Em “Aviões 1”, o avião também surge, através de uma relação metafórica, 

nomeado por “besouro” e “Rola-Titica” (nomes vulgarmente dados a alguns insetos), 

figuras simples se comparadas às estabelecidas e pregadas no contexto da modernidade. 

Nessa direção, temos a imagem do avião visto sob os olhos de quem só faz uma adesão 

parcial ao processo de modernização, simbolizado no poema com a imagem da 

aeronave, que é comparada a figuras sem aparente importância no contexto da 

modernidade.  

Parece que, conforme visto no poema, somente a modernidade e a ideia de 

civilização não bastam. De acordo com Williams (1989), à ideia de vida urbana também 

se ligam as de barulho, caos, desordem, sensações experimentadas com a vivência com 

o avião, cabendo a esse sujeito lírico referir-se a um outro modo de vida. A figura do 

aeroplano que surge não põe apenas a cidade em destaque, mas traz certa agitação, 

curiosidade e movimento à pacata Natal. 

Assim, como afirmar que “Aviões 1” exalta o avião e comunga com as questões 

ligadas a ele? Como louvar um item com signos que correm em via contrária à 

máquina? Qual o sentido de apresentar um elemento grandioso de modo espontâneo, 

mostrando sua face pouco observada? Se tomarmos a ironia como um discurso capaz 

de, a partir do dito, apontar para outra compreensão, Jorge Fernandes mostra-se irônico 

ao despontar a imponência do avião por meio de adjetivos como “besouro”, “rola-

titica”, “marmota” e “desembestado”, fato que sugere o contrário do que, à primeira 

vista, se espera que seja dito sobre esse elemento.  

Tais signos usados pelo poeta, além de ligados à oralidade, são termos regionais, 

colocando lado a lado elementos de desenvolvimento e progresso e vocábulos simples. 

Aqui, dialogam esses dois mundos, criando uma tensão no texto poético. Conforme a 

leitura realizada por Araújo (1995, p. 69), “é dentro deste processo [interferência de 

registro] que se apresenta a temática da modernidade, vista através dos olhos do poeta 

regional”. 



80 
 

Dessa forma, negando os aspectos mais louvados do avião, nega também sua 

realidade. Acerca desse fato, tal postura se assemelha à apresentada por Kierkegaard 

quando coloca o sujeito irônico enquanto crítico de seu tempo. “Não era a realidade 

geral que ele [Sócrates] negava, mas a realidade dada a uma certa época [...]” 

(KIERKEGAARD, 2003, p.273). Nesse sentido, a realidade de incorporação do 

progresso no cenário norte-rio-grandense nos anos 20 do século XX, realidade na qual o 

poeta vive, é contestada por ele. 

Retomando as ideias de Brait (2008), para realizar essa crítica à chegada do 

avião, o poeta utiliza a ironia, a qual, considerada como estratégia de linguagem, 

mobiliza diferentes vozes, possibilitando o diálogo e a tensão entre o moderno e o 

regional, vistos a um só tempo pelos olhos de um sujeito que não se deixa deslumbrar 

pela novidade e recorre ao uso de uma linguagem circunscrita a seu contexto. Isso 

confere ao texto poético certa comicidade, visto que, de modo espontâneo e risível, 

coloca em contradição o enunciado e a enunciação. 

Diante disso, vê-se o caráter inerente à ironia de não levar nada a sério: nem o 

progresso material, nem a importância do avião e seu uso em um contexto bélico, nem 

mesmo a realidade vivida nesse período, nada disso é percebido. Além de exigir da 

realidade, o poeta coloca, acima de tudo que é pregado pela civilização moderna, sua 

subjetividade e anuncia, pela ironia, que somente a modernidade não lhe basta. 
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CONCLUSÃO 

 

 A leitura crítica da obra poética de Jorge Fernandes pelo viés proposto, o da 

modernidade e da ironia, deu-se de modo a ampliar as possibilidades de leitura da 

poesia deste poeta. Apresentar reflexões definitivas, sobretudo quando se estuda o texto 

literário, aberto a múltiplas interpretações (LIMA, 2003), seria uma tarefa imprudente. 

Desse modo, com as linhas finais deste trabalho, não temos pretensão de esgotar o que a 

obra pode apontar, inclusive acerca do que foi trabalhado. 

 Partindo dessa ressalva, apontamos que o Livro de Poemas, de fato, configura-se 

como espaço de tensão entre o tradicional, regional, e o novo, moderno. Imagens 

construídas a partir de signos dessas esferas foram recorrentemente vistas e referidas, 

muitas vezes em um mesmo texto, dialogando.  

 Isso se revela em sua obra de modo a percebermos o caráter crítico com que o 

livro foi produzido. Jorge Fernandes, ao que nos parece, não se vislumbrou com as 

mudanças e transformações sofridas na pacata Natal; antes ele as vivenciou de modo 

crítico e consciente, sem abandonar suas raízes tradicionais. Por isso compreendemos 

que o poeta realiza uma adesão parcial ao processo de modernização, fomentador da 

experiência moderna, pelo qual o país, o estado e sua cidade vinham passando nas 

décadas iniciais do século XX.  

Essa afirmativa se justifica pelo fato de que os símbolos da experiência moderna 

foram colocados ao lado de elementos circunscritos à esfera regional – isso quando nos 

referimos a essas expressões em um mesmo poema, já que há, na referida obra, poemas 

que tratam de modo exclusivo da vivência campestre, como o texto “Canção do 

Inverno”. 

O fato de, na obra poética, aparecer zonas convergentes entre a tradição e a 

modernidade nos leva a crer que, conforme discutido por Benjamin (1994), voltar ao 

passado é tarefa crítica e essencial para o verdadeiro reconhecimento da modernidade. 

Embora Jorge Fernandes não remeta a esse passado crítico, voltar à sua obra nos auxilia 

a ter um olhar e uma postura consciente frente ao que a modernidade nos põe. Isso se dá 

pela sua postura atenta e lúcida em relação ao seu tempo. 

Assim, buscar na tradição elementos para dialogar com a modernidade é caráter 

típico de uma postura conscientemente moderna, visto que enxergá-la de modo pleno e 

absoluto é crer no progresso e olhar apenas para a frente, sem considerar os caminhos 
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trilhados para viver o presente e perpetuar o “amontoado de catástrofes trazidas pelo 

progresso” (BENJAMIN, 1994). 

Para realizar essa crítica aos valores pregados pela experiência moderna, o poeta 

buscou em seu próprio discurso, por meio da ironia, apontar significados lidos, pelo 

menos, de modo múltiplo. Isso porque em sua fala estavam também outras vozes, bem 

como a sua própria, subvertida. Segundo Brait (2008, p.140), “incontestavelmente o 

discurso literário recorre ao processo irônico para contrapor-se a valores que se colocam 

como os únicos verdadeiros, desmascarando-os [...]”. Dessa maneira, a ironia figura na 

obra do poeta como um expediente de linguagem capaz de contestar valores, questionar 

posturas e realizar críticas. 

O poema “Meu Poema Parnasiano n.1” aponta ressonâncias passadas unidas a 

valores novos. Nesse diálogo, a tradição é contestada em um movimento de ruptura para 

que o presente moderno de novidades se afirme, conforme Habermas (2000) discute 

sobre o valor do presente e do passado no processo de continuidade. O texto poético 

manifesta um momento de tensão, revelando-se também paradoxal em sua construção. 

A ironia, dessa forma, é o que aponta para a desconstrução/construção de valores, 

modelos e vivências. 

Em “O bonde novo”, é interessante a relação que se estabelece entre o bonde, 

visto como material de progresso e desenvolvimento, e a postura dos sujeitos que o 

utilizam de modo intenso e constante, porque se trata de algo ainda não vivenciado. Tal 

impressão põe-nos diante da discussão empreendida por Berman (1986) ao relacionar a 

união da desunião proporcionada pela modernidade. Ela une ao mesmo tempo em que 

separa os sujeitos, esses que agora só veem o bonde. 

“Aviões 1” apresenta o avião a partir de uma visão regional, particlar. O poeta, 

quando todos exaltam as transformações por que passa a cidade, olha com desconfiança 

para o novo, como se estivesse a processar todas as mudanças e a problematizar as 

novidades que surgem numa espécie de afirmação de que o progresso não soa tão 

irresistível, como parece à primeira vista. 

 Portanto, a representação da modernidade pelo discurso poético na obra de Jorge 

Fernandes se deu em diálogo com a tradição, seja negando-a ou não. Para isso, o poeta 

buscou na ironia um modo de construção do seu discurso para problematizar a vida 

moderna, unindo os fios da experiência histórica e social a um procedimento de 

linguagem, o que resultou em uma obra rica em imagens e circundada de vozes. 
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