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Poética de Carlos Drummond de Andrade  
 
1. (FUVEST) Leia o seguinte poema. 
 
TRISTEZA DO IMPÉRIO 
 
Os conselheiros angustiados 
ante o colo ebúrneo 
das donzelas opulentas 
que ao piano abemolavam 
“bus-co a cam-pi-nase-re-na 
pa-ra-li-vresus-pi-rar”, 
esqueciam a guerra do Paraguai, 
o enfado bolorento de São Cristóvão, 
a dor cada vez mais forte dos negros 
e sorvendo mecânicos 
uma pitada de rapé, 
sonhavam a futura libertação dos instintos 
e ninhos de amor a serem instalados nos arranha-céus de Copacabana, 
[com rádio e telefone automático. 

Carlos Drummond de Andrade, Sentimento do mundo. 
 
Ao conjugar de maneira intempestiva o passado imperial ao presente de seu próprio tempo, qual 
é a percepção da história do Brasil que o poeta revela ser a sua? Explique resumidamente. 
 
No poema “Sentimento do mundo”, que abre o livro homônimo de Carlos Drummond de Andrade, 
dizem os versos iniciais: 
Tenho apenas duas mãos 
e o sentimento do mundo, 
 
Considerando esses versos no contexto da obra a que pertencem, responda ao que se pede. 
 
 
2. (FUVEST) Que desejo do poeta fica pressuposto no verso “Tenho apenas duas mãos”? 
 
 
3. (FUVEST) No poema de abertura do primeiro livro de Carlos Drummond de Andrade – Alguma 
poesia (1930) – apareciam os conhecidos versos 
Mundo mundo vasto mundo 
mais vasto é meu coração. 
 
Quando, anos depois, o poeta afirma ter “o sentimento do mundo”, ele ratifica ou altera o ponto de 
vista que expressara nos citados versos de seu livro de estreia? Explique sucintamente. 
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Texto para as questões 4 e 5.  
 
Operário no mar 
 
Na rua passa um operário. Como vai firme! Não tem blusa. No conto, no drama, no discurso 
político, a dor do operário está na sua blusa azul, de pano grosso, nas mãos grossas, nos pés 
enormes, nos desconfortos enormes. Esse é um homem comum, apenas mais escuro que os 
outros, e com uma significação estranha no corpo, que carrega desígnios e segredos. Para onde 
vai ele, pisando assim tão firme? Não sei. A fábrica ficou lá atrás. Adiante é só o campo, com 
algumas árvores, o grande anúncio de gasolina americana e os fios, os fios, os fios. O operário 
não lhe sobra tempo de perceber que eles levam e trazem mensagens, que contam da Rússia, do 
Araguaia, dos Estados Unidos. (...) Para onde vai o operário? Teriavergonha de chamá-lo meu 
irmão. Ele sabe que não é, nunca foi meu irmão, que não nos entenderemos nunca. E me 
despreza... Ou talvez seja eu próprio que me despreze a seus olhos (...). 

(Carlos Drummond de Andrade, Sentimento do mundo. São Paulo: Companhia das Letras, 2012, 
p.23.) 

 
4. (UNICAMP) No trecho citado, o eu lírico se pergunta sobre o destino do operário: “Para onde 
vai ele, pisando assim tão firme?” Tendo em mente a crítica político-social que estrutura o 
conjunto do livro, explique a razão da dúvida do eu lírico. 
 
 
5. (UNICAMP) No fragmento do poema “Operário no mar”, o eu lírico manifesta os sentimentos de 
vergonha e de desprezo na sua relação com o operário. Qual é a posição do eu lírico no que diz 
respeito ao papel do artista como agente de transformação da realidade social? 
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Gabarito 

 
1. A percepção da História do Brasil revelada por Drummond é crítica, aguda, irônica, e traz à 
tona o enfado, a frivolidade, a mesmice de atitudes, a inautenticidade de gestos “mecânicos” de 
uma elite estado novista, antidemocrática, antiparlamentar, que comprou a ilusão de segurança 
do sistema totalitarista de Getúlio Vargas e era herdeira dos mesmos paradigmas da elite do 
século XIX. 
 
2. Ao referir-se no primeiro verso de seu livro às suas duas mãos, Drummond revela, na verdade, 
o quão limitado seria para que pudesse promover algum tipo de luta e mudança no mundo 
fragmentado que encontrara no Rio de Janeiro e em todo o globo. Essa limitação às suas duas 
mãos, fracas e desarmadas, dá o tom ao livro, pois faz com que o eu lírico dos poemas tenha 
uma postura covarde e vergonhosa perante as injustiças e problemas do mundo com os quais 
não sabia lidar. 
 
3. No “Poema de sete faces”, Drummond apresenta alguns aspectos que sua poesia assumiria ao 
longo de todos os demais livros. No entanto, na estrofe referida onde aparece o verso “mais vasto 
é meu coração”, o eu lírico estava realizando uma brincadeira metapoética para revelar que todo 
seu complexo de sentimento não se restringia apenas a palavras rimadas. Alguma poesia é um 
livro ainda muito marcado por uma inocência itabirana e pela influência marcante de Mario de 
Andrade e Manuel Bandeira. Já Sentimento do mundo não traz mais toda a potencialidade de 
sentimentos do eu lírico, mas os sentimentos de injustiça, sofrimento, angústia e aflição que são 
absorvidos por Drummond ao chegar no Rio de Janeiro, porta de entrada para o resto do mundo e 
para um contexto de guerra iminente - fora uma realidade de miséria e pobreza que insistia em 
saltar aos seus olhos. Nesse sentimento do mundo altera-se a vastidão do coração que agora se 
retrai e não consegue mais suportar o sentimento dos homens, principalmente porque não 
consegue arriscar a estabilidade de sua vida para uma ação de luta prática e engajada. 
 
4. A razão da dúvida do eu lírico incide justamente na crença política segunda a qual a classe 
operária seria depositária da esperança de transformação social, esperança alimentada pela 
empatia dos intelectuais e dos artistas com tal causa política e no papel deles como mediadores 
para a tomada de consciência de uma realidade opressora. Portanto, a razão da dúvida do eu 
lírico diz respeito à possibilidade de os operários mudarem a sua condição histórica e política.  
 
5. O eu lírico afirma sentir vergonha de chamar o operário de seu “irmão”. Isso porque ser irmão 
significa estabelecer, em alguma medida, um vínculo e comungar de valores comuns. Espera-se, 
portanto, que o candidato argumente que a posição do eu lírico reside na sua descrença em 
poder ser efetivamente solidário com a situação social do operário. Disto resulta seu ceticismo em 
relação ao papel potencialmente politizador do artista.  

 


