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Explicação

 
 Na vasta obra de poemas de Carlos Drummond de Andrade, 

existe alguma poesia que fere a tecla da Segunda Guerra Mundial. 
Tal vertente da lírica do artista mineiro está no livro A rosa do povo de 
1945, em poemas que, formalmente, vão do panfleto, com versos em 
forma de frase, até o quarteto composto por verso hexassílabo e de dez 
sílabas poéticas; como também existem, no livro Sentimento do mundo 
de 1940, discursos que atentam contra o trabalho no mundo capita-
lista, ferem a tecla da exploração do homem pela força de trabalho 
de outro homem, onde a voz do poeta é um levante contra o mundo 
neoliberal e a conclamação para que sigamos “de mãos dadas”.

O estudo, do saudoso ensaísta José Guilherme Merquior 
(MERQUIOR, 1965, p. 77), A máquina do mundo de Drummond, 
que está em seu livro A razão do poema: ensaios de crítica e de es-
tética, discute as relações da “terceira fase de Drummond”, como 
um conceito grosseiro de literatura, cuja direção para o formalis-
mo, era combatida pelo próprio poeta. Mas no mesmo ensaio, José 
Guilherme Merquior diz que o alcance formal, de Claro enigma 
(1951), já se encontra em Sentimento do mundo e A rosa do povo:
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Não pode a forma do terceiro Drummond “valer”, se não 
valer sua temática. Não há como ser bom um poema cuja 
mensagem não tenha relevância e validez no conjunto 
de experiência humana. Não se pode afirmar a qualidade 
do “artista” contra a discutibilidade das posições do “ho-
mem” – porque, no poema, homem e artista não são de 
nenhum modo dissociáveis. (MERQUIOR, 1965, p. 78)

 
Tal denominação, que leva a crer em um “poeta social na 

terceira fase de Drummond” é confirmada pelo ensaio de Antonio 
Candido, intitulado Inquietudes na poesia de Drummond, que pen-
sa o lugar do social, juntamente com o problema da terra gasta, 
aniquilada e destruída, que T. S. Eliot propôs, logo após a Primeira 
Guerra Mundial, nutrientes históricos da arte produzida no perío-
do de publicação dos livros Sentimento do mundo e A rosa do povo. 
Sobre essa situação da lírica de Carlos Drummond de Andrade e a 
permanência nela, de um Drummond anterior a 1940, disse Anto-
nio Candido:

A poesia social de Drummond deve ainda a sua eficácia 
de alargamento do gosto pelo quotidiano, que foi um dos 
fulcros de sua obra e inclusive explica a sua qualidade de 
excelente cronista em prosa. Ora, a experiência política 
permitiu transfigurar o quotidiano através do aprofunda-
mento da consciência do outro. Superando o que há de 
pitoresco e por vezes anedótico na fixação da vida de todo 
o dia, ela aguçou a capacidade de apreender o destino 
individual na malha das circunstâncias e, deste modo, 
deu lugar a uma forma peculiar de poesia, não mais no 
sentido político, mas como discernimento da condição 
humana em certos dramas corriqueiros da sociedade mo-
derna. (CANDIDO, 1977, p. 108)  
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As interpretações de Antonio Candido e José Guilherme 
Merquior situam a chamada poesia social de Drummond, no pla-
no da arte poética do próprio artista em relação a “poéticas univer-
sais”: T. S. Eliot e Camões. O professor e erudito Manuel Antônio 
de Castro, em sua “Conferência”, para ocupar a vaga de Professor 
Titular do Departamento de Ciência da Literatura da UFRJ, inti-
tulada Poética e Poiesis: a questão da interpretação, disse o seguinte:

A palavra interpretação vem do latim. O substantivo la-
tino interpretatio tem origem na feira, no negócio, na 
discussão dos preços ou do preço, pretium, face ao qual 
os interlocutores assumem posições diversas, de onde o 
inter-pretium. Estranhamos esse uso não corrente de in-
terpretação. Examinemos, porém, os componentes da 
palavra: o prefixo inter e o radical: pretium. Inter, quando 
traduzido por “entre”, põe em cena o diálogo, o debate 
em que há posições diferentes. Indica também o lugar no 
qual e a partir do qual acontece o diálogo, o embate. O 
preço é algo mutável, que se define no decorrer e como 
consequência do diálogo. É o valor que está em jogo. O 
diálogo em torno do jogo do valor se faz a partir do lugar 
no qual os dialogantes se movem. A este lugar de abertura 
e possibilidade do debate e embate deram os gregos o 
nome de ethos. (CASTRO: 2000, p. 8)

 
Tendo, como horizonte, o discurso de Antonio Manuel de 

Castro, o objetivo deste estudo consiste em interpretar os poemas “Os 
ombros suportam o mundo”, “Elegia 1938” e “Mãos dadas”, todos do 
livro Sentimento do Mundo, publicado em 1940, estabelecendo as suas 
perspectivas, em relação ao mundo capitalista e do trabalho, uniões e 
liberdades, à forma com que o poeta percebe a realidade do dinheiro 
e da menos valia do trabalhador, em consonância, com imagens de 
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guerra, de destruição, ruína existentes, no livro A rosa do povo, onde es-
tão os poemas “Carta a Stalingrado”, “Telegrama a Moscou”, “Mas vi-
veremos”, “Visão 1944”, e “Com o russo em Berlim”, do ano de 1945. 
Tais produções poéticas são coincidentes com as situações históricas 
do Estado Novo no Brasil e da Segunda Guerra Mundial: - ordens 
nacionais e universais. Nesse quadro, considerando o tempo e o espaço 
dos livros e poemas, Carlos Drummond de Andrade, habita o mundo, 
poeticamente, como comunista solitário. Os poemas se ligam pela te-
mática que abordam, no entanto cada qual possui diferente perspecti-
va, ainda que tratem da mesma matéria: - o homem diante do mundo 
capitalista e bélico. 

O poeta apresenta o processo de exploração e destruição do 
mundo, a náusea e a angústia são apreensões do poeta, em relação 
às guerras mundiais que assolaram a humanidade, produzidas e sus-
tentadas, a partir da exploração da mão de obra humana aplicada à 
construção de materiais e instrumentos de guerra: - o poema “Mãos 
dadas” seria a esperança restante, no desesperançado poeta de “Os 
ombros suportam o mundo” e “Elegia 1938”, em Sentimento do 
mundo, de 1940; e o poema, “Com o russo em Berlim” seria o 
alívio e a memória do poeta de depois das batalhas, envolvendo 
Stalingrado, que estão no livro A rosa do povo, de 1945.

As imagens são violentas, ao mesmo tempo em que rogam pela 
paz, pela união. A náusea gerada pelo conflito entre o eu, que fala nos 
poemas, e a forma, dos mesmos, está determinada pelo tempo histórico 
das publicações dos poemas, coincidentes com o período da Segunda 
Grande Guerra que aparece em A rosa do povo “Carta a Stalingrado”, 
“Telegrama a Moscou”, “Mas viveremos”, “Visão 1944”, “Com o russo 
em Berlim”. Estes dialogam com os poemas do livro Sentimento do 
mundo, pelo tema relacionado ao trabalho: - os versos de “Mas vivere-
mos” dialogam com todo o poema “Mãos dadas”, por exemplo.
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Na poética bélica e comunista de Drummond, corresponde 
o isomorfismo entre projeto da literatura moderna e a realidade 
histórica, de cujo seio nasce a lírica, onde reside, literariamente, 
a consciência do poeta como ser social, não por meio de discurso 
explicitamente politizado; e sim, poeticamente, o  artista habita o 
mundo das ideologias capitalistas, comunistas, alienadas... No es-
paço poético, as ideologias de guerra são filtradas pela apreensão 
humana carregada pela criatividade da palavra que se contrapõe 
ao mundo do trabalho e do capital, evidenciando, assim, o valor 
criativo da vertente ideológica de sua poesia escrita nos livros da 
década de 40, do século XX: - tempo agitado, mundialmente, ima-
gens de destruição e aniquilamento, no imaginário nacional e uni-
versal. Aqui no Brasil, o Estado Novo; no mundo a Segunda Guerra 
Mundial, cujas ideologias dominantes encabeçavam a política po-
pular e, ao mesmo tempo ditatorial, do Presidente Getúlio Vargas, 
conhecida como política pendular, que ia do nazismo alemão às 
falsas ideologias de liberdade, do governo estadunidense.

O Capitalismo selvagem, núcleo do fomento lucrativo, cuja 
ideologia de que o homem é naturalmente operário, é violenta-
mente combatida por Carlos Drummond de Andrade: - daí surgir a 
conhecida expressão “Mundo Caduco” que, pelos aspectos totalitá-
rios, corresponde a determinadas atitudes de censura e perseguição 
de Vargas, aos opositores do chamado Estado Novo e à situação 
mundial provocada pela Guerra, envolvendo o Nazismo alemão, o 
Capitalismo dos Estados Unidos e, à margem dessas duas ideolo-
gias, o Comunismo russo, ao qual o poeta se ligou, por um tempo. 
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Escravo em papelópolis

Nos poemas bélicos, onde o povo é contemplado com uma 
flor, parecida com a de Hiroshima e Nagasaki, o poeta fica nem 
do lado dos aliados, liderados pelo exército dos Estados Unidos, 
nem, obviamente, apoia os alemães; e sim a perspectiva de Carlos 
Drummond de Andrade, nos poemas de A rosa do povo, vai do eu 
desiludido e “cidadão do mundo” até o Comunismo russo, embora 
na vida, foi Drummond, até o fim, um homem ideológico, como 
aquele que aparece, no poema Escravo em papelópolis, do seu úl-
timo livro de poesia Farewell, publicado postumamente, em 1996:

Ó burocratas!
Que ódio vos tenho, e se fosse apenas ódio...
É ainda o sentimento
Da vida que perdi sendo um dos vossos. 
 
O aspecto social do poeta comunista Carlos se esclarece na 

tensão entre a unidade do mundo e a fragmentação do sujeito nas 
formas poéticas, assim o artista se engaja por via da experiência de 
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