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Carlos Drummond de Andrade 
Quer ver esse material pelo Dex? clique aqui. 

 

Resumo 

 

Carlos Drummond de Andrade nasceu em Itabira, Minas Gerais, no ano de 1902. Passou a infância nas 

fazendas de sua família, que foi exploradora da região. Após realizar o curso universitário em Belo Horizonte 

(se formou em farmácia), começou a participar dos eventos culturais modernistas. Co-fundador de “A Revista”, 

importante canal de divulgação do Modernismo de Minas Gerais, em 1930 publicou “Alguma Poesia”, que , 

com “Brejo das Almas” (1934), seu segundo livro, melhor realizou a integração entre a poesia de 1922 e a de 

1930. Em 1933, passou a morar no Rio de Janeiro, onde trabalhou como funcionário público e escreveu 

diariamente para jornais, ao longo de 50 anos. Nesta cidade, veio a falecer em 1987, aos 85 anos.  

 

 

Disponível em: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/pt/9/99/Carlos-drummond-de-andrade.jpg 

 

Considerado a mais viva expressão da unidade entre a geração de 1922 e a de 1930, Carlos Drummond 

de Andrade começou escrevendo sobre temas cotidianos, em linguagem coloquial e concisa, no estilo dos 

poemas-piadas que iniciaram o Modernismo. 

Desde “Alguma Poesia” (1930), a primeira obra publicada, sua travessia poética pode ser vista a partir 

de um impasse entre o homem e o mundo, a realidade interior e a realidade exterior. Na condição de homem, 

de início sente-se um gauche - um desajeitado - e expressa sua inadequação ironicamente, com um humor 

que lembra o “orgulho mineiro”, a sobriedade que não deixa o coração transbordar, embora o sinta “maior que 

o mundo”. 

Diante do impasse homem-mundo, a poesia de Carlos Drummond de Andrade primeiro tende a se 

concentrar no homem, sem jamais optar pelo lirismo escapista. Contra ele, o poeta lança mão de suas armas 

bem conhecidas: a ironia sarcástica, o humor que não faz rir.  

A consciência da solidão e da falta de opções marca a segunda fase da travessia poética de Drummond: 

o coração, que se julgava maior que o mundo, iguala-se a ele; ambos se equivalem, porque para o poeta a 

“rima”, isto é, a mera capacidade de criar poesia, não se confunde com a solução.  

https://dex.descomplica.com.br/enem/lingua-portuguesa/extensivo-enem-carlos-drummond-de-andrade/explicacao/1
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É preciso unir poesia e vida, “re-unir” o homem e o mundo, o sonho e a realidade, sem deixar de perceber 

“a pedra no meio do caminho”. Esse constitui o desafio maior do poeta, que jamais deixa de ser poeta.  

A maturidade humana e poética de Carlos Drummond de Andrade, que corresponde à terceira fase de 

sua poesia - a do reconhecimento de que o “coração [é] menos que o mundo” - explode em “A rosa do povo”, 

de 1945, ano em que termina a Segunda Guerra Mundial.  

Além da poesia de temas cotidianos, dos poemas-piadas e itabiranos, e também da poesia social - por 

alguns denominada poesia pública, ideológica - destacam-se na obra de Drummond mais dois tipos de 

experiência poética: a poesia filosófica, mitopoética, metafísica e a poesia de mergulho no universo da 

linguagem. 

 
Disponível em: http://mileumaletras2.zip.net/images/estatua_copacabana.jpg 

 

Textos de Apoio 

 

TEXTO 1 

No Meio do Caminho 

 

No meio do caminho tinha uma pedra  

tinha uma pedra no meio do caminho 

tinha uma pedra 

no meio do caminho tinha uma pedra. 

 

Nunca me esquecerei desse acontecimento 

na vida de minhas retinas tão fatigadas. 

Nunca me esquecerei que no meio do caminho 

tinha uma pedra 

Tinha uma pedra no meio do caminho 

no meio do caminho tinha uma pedra.  

 

 

TEXTO 2 

Cota Zero 

 

Stop. 

http://mileumaletras2.zip.net/images/estatua_copacabana.jpg
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A vida parou 

ou foi o automóvel? 

 

 

TEXTO 3 

Cidadezinha qualquer 

 

Casas entre bananeiras  

mulheres entre laranjeiras  

pomar amor cantar. 

 

Um homem vai devagar.  

Um cachorro vai devagar.  

Um burro vai devagar.  

Devagar... as janelas olham. 

 

Eta vida besta, meu Deus.  

 

 

TEXTO 4  

Quadrilha 

 

João amava Teresa que amava Raimundo 

que amava Maria que amava Joaquim que amava Lili 

que não amava ninguém. 

João foi para o Estados Unidos, Teresa para o convento, 

Raimundo morreu de desastre, Maria ficou para tia, 

Joaquim suicidou-se e Lili casou com J. Pinto Fernandes 

que não tinha entrado na história. 

 

 

 

 

 

 

 

TEXTO 5 

Hino Nacional

Precisamos descobrir o Brasil! 

Escondido atrás as florestas, 

com a água dos rios no meio, 

o Brasil está dormindo, coitado. 

Precisamos colonizar o Brasil. 

 

O que faremos importando francesas 

muito louras, de pele macia, 
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alemãs gordas, russas nostálgicas para 

garçonettes dos restaurantes noturnos. 

E virão sírias fidelíssimas. 

Não convém desprezar as japonesas... 

 

Precisamos educar o Brasil. 

Compraremos professores e livros, 

assimilaremos finas culturas, 

abriremos dancings e subvencionaremos as elites. 

 

Cada brasileiro terá sua casa 

com fogão e aquecedor elétricos, piscina, 

salão para conferências científicas. 

E cuidaremos do Estado Técnico. 

 

Precisamos louvar o Brasil. 

Não é só um país sem igual. 

Nossas revoluções são bem maiores 

do que quaisquer outras; nossos erros também. 

E nossas virtudes? A terra das sublimes paixões... 

os Amazonas inenarráveis... os incríveis João-

Pessoas... 

 

Precisamos adorar o Brasil! 

Se bem que seja difícil compreender o que 

querem esses homens, 

por que motivo eles se ajuntaram e qual a razão 

de seus sofrimentos. 

 

Precisamos, precisamos esquecer o Brasil! 

Tão majestoso, tão sem limites, tão 

despropositado, 

ele quer repousar de nossos terríveis carinhos. 

O Brasil não nos quer! Está farto de nós! 

Nosso Brasil é no outro mundo. Este não é o 

Brasil. 

Nenhum Brasil existe. E acaso existirão os 

brasileiros? 

 

Eduardo Alves da Costa 

 

Quanto a mim, sonharei com Portugal 

 

Às vezes, quando 

estou triste e há silêncio 

nos corredores e nas veias, 

vem-me um desejo de voltar 

a Portugal. Nunca lá estive, 

é certo, como também 

é certo meu coração, em dias tais, 

ser um deserto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEXTO 6 

Os Ombros Suportam o Mundo 

 

Chega um tempo em que não se diz mais: meu Deus.  

Tempo de absoluta depuração. 

Tempo em que não se diz mais: meu amor. 

Porque o amor resultou inútil. 

E os olhos não choram. 

E as mãos tecem apenas o rude trabalho. 

E o coração está seco.  
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Em vão mulheres batem à porta, não abrirás. 

Ficaste sozinho, a luz apagou-se, 

mas na sombra teus olhos resplandecem enormes. 

És todo certeza, já não sabes sofrer. 

E nada esperas de teus amigos.  

Pouco importa venha a velhice, que é a velhice? 

Teus ombros suportam o mundo 

e ele não pesa mais que a mão de uma criança. 

As guerras, as fomes, as discussões dentro dos edifícios 

provam apenas que a vida prossegue 

e nem todos se libertaram ainda. 

Alguns, achando bárbaro o espetáculo 

prefeririam (os delicados) morrer. 

Chegou um tempo em que não adianta morrer. 

Chegou um tempo em que a vida é uma ordem. 

A vida apenas, sem mistificação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEXTO 7 

A noite dissolve os homens 

 

A noite desceu. Que noite! 

Já não enxergo meus irmãos. 

E nem tão pouco os rumores que outrora me perturbavam. 

A noite desceu.  

Nas casas, nas ruas onde se combate, 

nos campos desfalecidos, a noite espalhou o medo e a total incompreensão. 

A noite caiu. Tremenda, sem esperança... 

Os suspiros acusam a presença negra que paralisa os guerreiros. 

E o amor não abre caminho na noite. 

A noite é mortal, completa, sem reticências, 
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a noite dissolve os homens, diz que é inútil sofrer, 

a noite dissolve as pátrias, apagou os almirantes cintilantes! nas suas fardas. 

A noite anoiteceu tudo... O mundo não tem remédio... 

Os suicidas tinham razão. 

Aurora, entretanto eu te diviso, 

ainda tímida, inexperiente das luzes que vais ascender 

e dos bens que repartirás com todos os homens. 

Sob o úmido véu de raivas, queixas e humilhações,  

adivinho-te que sobes, 

vapor róseo, expulsando a treva noturna. 

O triste mundo fascista se decompõe ao contato de teus dedos, 

teus dedos frios, que ainda se não modelaram mas que avançam na escuridão 

como um sinal verde e peremptório. 

Minha fadiga encontrará em ti o seu termo, 

minha carne estremece na certeza de tua vinda. 

O suor é um óleo suave, as mãos dos sobreviventes se enlaçam, 

os corpos hirtos adquirem uma fluidez, uma inocência, um perdão simples e macio... 

Havemos de amanhecer. 

O mundo se tinge com as tintas da antemanhã 

e o sangue que escorre é doce, de tão necessário para colorir tuas pálidas faces, aurora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEXTO 8 

A Flor e a Náusea 

 
Preso à minha classe e a algumas roupas, vou de branco pela rua cinzenta. 

Melancolias, mercadorias, espreitam-me. 

Devo seguir até o enjoo? 

Posso, sem armas, revoltar-me? 

Olhos sujos no relógio da torre: 

Não, o tempo não chegou de completa justiça. 

O tempo é ainda de fezes, maus poemas, alucinações e espera. 

O tempo pobre, o poeta pobre 

fundem-se no mesmo impasse. 

Em vão me tento explicar, os muros são surdos. 

Sob a pele das palavras há cifras e códigos. 

O sol consola os doentes e não os renova. 

As coisas. Que tristes são as coisas, consideradas sem ênfase. 

Vomitar este tédio sobre a cidade. 

Quarenta anos e nenhum problema 
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resolvido, sequer colocado. 

Nenhuma carta escrita nem recebida. 

Todos os homens voltam para casa. 

Estão menos livres mas levam jornais 

e soletram o mundo, sabendo que o perdem. 

Crimes da terra, como perdoá-los? 

Tomei parte em muitos, outros escondi. 

Alguns achei belos, foram publicados. 

Crimes suaves, que ajudam a viver. 

Ração diária de erro, distribuída em casa. 

Os ferozes padeiros do mal. 

Os ferozes leiteiros do mal. 

Pôr fogo em tudo, inclusive em mim. 

Ao menino de 1918 chamavam anarquista. 

Porém meu ódio é o melhor de mim. 

Com ele me salvo 

e dou a poucos uma esperança mínima. 

Uma flor nasceu na rua! 

Passem de longe, bondes, ônibus, rio de aço do tráfego. 

Uma flor ainda desbotada 

ilude a polícia, rompe o asfalto. 

Façam completo silêncio, paralisem os negócios, 

garanto que uma flor nasceu. 

Sua cor não se percebe. 

Suas pétalas não se abrem. 

Seu nome não está nos livros. 

É feia. Mas é realmente uma flor. 

Sento-me no chão da capital do país às cinco horas da tarde 

e lentamente passo a mão nessa forma insegura. 

Do lado das montanhas, nuvens maciças avolumam-se. 

Pequenos pontos brancos movem-se no mar, galinhas em pânico. 

É feia. Mas é uma flor. Furou o asfalto, o tédio, o nojo e o ódio. 

 

TEXTO 9 

Nosso Tempo 

I 

Esse é tempo de partido, 

tempo de homens partidos. 

Em vão percorremos volumes, 

viajamos e nos colorimos. 

A hora pressentida esmigalha-se em pó na rua. 

Os homens pedem carne. Fogo. Sapatos. 

As leis não bastam. Os lírios não nascem 

da lei. Meu nome é tumulto, e escreve-se 

na pedra. 

Visito os fatos, não te encontro. 

Onde te ocultas, precária síntese, 

penhor de meu sono, luz 

dormindo acesa na varanda? 

Miúdas certezas de empréstimos, nenhum beijo 

sobe ao ombro para contar-me 
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a cidade dos homens completos. 

Calo-me, espero, decifro. 

As coisas talvez melhorem. 

São tão fortes as coisas! 

Mas eu não sou as coisas e me revolto. 

Tenho palavras em mim buscando canal, 

são roucas e duras, 

irritadas, enérgicas, 

comprimidas há tanto tempo, 

perderam o sentido, apenas querem explodir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEXTO 10 

Morte do Leiteiro 

 

Há pouco leite no país, 

é preciso entregá-lo cedo. 

Há muita sede no país, 

é preciso entregá-lo cedo. 

Há no país uma legenda, 

que ladrão se mata com tiro. 

 

Então o moço que é leiteiro 

de madrugada com sua lata 

sai correndo e distribuindo 

leite bom para gente ruim. 

Sua lata, suas garrafas 

e seus sapatos de borracha 

vão dizendo aos homens no 

sono 

que alguém acordou cedinho 

e veio do último subúrbio 

trazer o leite mais frio 

e mais alvo da melhor vaca 

para todos criarem força 

na luta brava da cidade. 

 

Na mão a garrafa branca 

não tem tempo de dizer 

as coisas que lhe atribuo 

nem o moço leiteiro ignaro. 

morador na Rua Namur, 

empregado no entreposto 

Com 21 anos de idade, 

sabe lá o que seja impulso 

de humana compreensão. 

 

 

E já que tem pressa, o corpo 

vai deixando à beira das casas 

uma apenas mercadoria. 

 

E como a porta dos fundos 

também escondesse gente 

que aspira ao pouco de leite 

disponível em nosso tempo, 

avancemos por esse beco, 

peguemos o corredor, 

depositemos o litro… 

Sem fazer barulho, é claro, 

que barulho nada resolve. 

 

Meu leiteiro tão sutil 

de passo maneiro e leve, 

antes desliza que marcha. 

É certo que algum rumor 

sempre se faz: passo errado, 

vaso de flor no caminho, 

cão latindo por princípio, 

ou um gato quizilento. 

E há sempre um senhor que 

acorda, 

resmunga e torna a dormir. 
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Mas este entrou em pânico 

(ladrões infestam o bairro), 

não quis saber de mais nada. 

O revólver da gaveta 

saltou para sua mão. 

Ladrão? se pega com tiro. 

 

 

 

Os tiros na madrugada 

liquidaram meu leiteiro. 

Se era noivo, se era virgem, 

se era alegre, se era bom, 

não sei, 

é tarde para saber. 

 

Mas o homem perdeu o sono 

de todo, e foge pra rua. 

Meu Deus, matei um inocente. 

Bala que mata gatuno 

também serve pra furtar 

a vida de nosso irmão. 

Quem quiser que chame 

médico, 

polícia não bota a mão 

neste filho de meu pai. 

Está salva a propriedade. 

A noite geral prossegue, 

a manhã custa a chegar, 

mas o leiteiro 

estatelado, ao relento, 

perdeu a pressa que tinha. 

 

Da garrafa estilhaçada. 

no ladrilho já sereno 

escorre uma coisa espessa 

que é leite, sangue… não sei 

Por entre objetos confusos, 

mal redimidos da noite, 

duas cores se procuram, 

suavemente se tocam, 

amorosamente se enlaçam, 

formando um terceiro tom 

a que chamamos aurora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEXTO 11 

Um boi vê os homens 

Tão delicados (mais que um arbusto) e correm e correm de um para o outro lado, sempre esquecidos de 

alguma coisa. Certamente falta-lhes não sei que atributo essencial, posto se apresentem nobres e graves, 

por vezes. 

Ah, espantosamente graves, até sinistros. 

Coitados, dir-se-ia que não escutam nem o canto do ar nem os segredos do feno, 

como também parecem não enxergar o que é visível 

e comum a cada um de nós, no espaço. 

E ficam tristes e no rasto da tristeza chegam à crueldade. 

Toda a expressão deles mora nos olhos - 

e perde-se a um simples baixar de cílios, a uma sombra. 

Nada nos pêlos, nos extremos de inconcebível fragilidade, e como neles há pouca montanha, e que secura e 

que reentrâncias e que impossibilidade de se organizarem em formas calmas, permanentes e necessárias. 

Têm, talvez, certa graça melancólica (um minuto) e com isto se fazem 

perdoar a agitação incômoda e o translúcido vazio interior que os torna tão pobres e carecidos de emitir sons 

absurdos e agônicos: desejo, amor, ciúme 

(que sabemos nós), sons que se despedaçam e tombam no campo 

como pedras aflitas e queimam a erva e a água, 

e difícil, depois disto, é ruminarmos nossa verdade.
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TEXTO 12 

Boitempo 

 

Entardece na roça 

de modo diferente. 

A sombra vem nos cascos, 

no mugido da vaca 

separada da cria. 

O gado é que anoitece 

e na luz que a vidraça 

da casa fazendeira 

derrama no curral 

surge multiplicada 

sua estátua de sal, 

escultura da noite. 

Os chifres delimitam 

o sono privativo 

de cada rês e tecem 

de curva em curva a ilha 

do sono universal. 

No gado é que dormimos 

e nele que acordamos. 

Amanhece na roça 

de modo diferente. 

A luz chega no leite, 

morno esguicho das tetas 

e o dia é um pasto azul 
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que o gado reconquista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEXTO 13 

O frívolo cronista 

 

Um leitor de Mato Grosso do Norte (sic) escreve deplorando a frivolidade que é marca registrada desta coluna. 

Hoje não estou para brincadeira, e retruco-lhe nada menos que com a palavra de um sábio antigo, reproduzida 

por Goethe em Italianische Reisen. Vai o título em alemão, para maior força do enunciado. Os que não 

sabemos alemão temos o maior respeito por essa língua. A frase é esta, em português trivial: "Quem não se 

sentir com tutano suficiente para o necessário e útil, que se reserve em boa hora para o desnecessário e inútil". 

É o que faço, respaldado pela sentença de um mestre, endossada por outro. 

E vou mais longe. O inútil tem sua forma particular de utilidade. É a pausa, o descanso, o refrigério, no 

desmedido afã de racionalizar todos os atos de nossa vida (e a do próximo) sob o critério exclusivo de eficiência, 

produtividade, rentabilidade e tal e coisa. Tão compensatória é essa pausa que o inútil acaba por se tornar da 

maior utilidade, exagero que não hesito em combater, como nocivo ao equilíbrio moral. Não devemos cultivar 

o ócio ou a frivolidade como valores utilitários de contrapeso, mas pelo simples e puro deleite de fruí-los 

também como expressões de vida. 

No caso mínimo da crônica, o auto-reconhecimento da minha ineficácia social de cronista deixa-me 

perfeitamente tranqüilo. O jornal não me chamou para esclarecer problemas, orientar leitores, advertir 

governantes, pressionar o Poder Legislativo, ditar normas aos senhores do mundo. O jornal sabia-me 

incompetente para o desempenho destas altas missões. Contratou-me, e não vejo erro nisto, por minha 

incompetência e desembaraço em exercê-la. 

De fato, tenho certa prática em frivoleiras matutinas, a serem consumidas com o primeiro café. Este café 

costuma ser amargo, pois sobre ele desabam todas as aflições do mundo, em 54 páginas ou mais. É preciso 

que no meio dessa catadupa de desastres venha de roldão alguma coisa insignificante em si, mas que adquira 

significado pelo contraste com a monstruosidade dos desastres. Pode ser um pé de chinelo, uma pétala de flor, 

duas conchinhas da praia, o salto de um gafanhoto, uma caricatura, o rebolado da corista, o assobio do rapaz 

da lavanderia. Pode ser um verso, que não seja épico ; uma citação literária, isenta de pedantismo ou fingindo 

de pedante, mas brincando com a erudição; uma receita de doce incomível, em que figurem cantabiles de 

Haydn misturados com aletria e orvalho da floresta da Tijuca. Pode ser tanta coisa ! Sem dosagem certa. Nunca 

porém em doses cavalares. Respeitemos e amemos esse nobre animal, evitando o excesso de graça. Até a 
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frivolidade carece ter medida, linha sutil que medeia entre o sorriso e o tédio pelo excesso de tintas ou pela 

repetição do efeito. 

Não pretendo fazer aqui a apologia do cronista, em proveito próprio. Reivindico apenas o seu direito ao espaço 

descompromissado, onde o jogo não visa ao triunfo, à reputação, à medalha; o jogo esgota-se em si, para 

recomeçar no dia seguinte, sem obrigação de seqüência. A informação apurada, correta, a análise de 

fenômenos sociais, a avaliação crítica, tarefas essenciais do jornal digno deste nome, não invalidam a presença 

de um canto de página que tem alguma coisa de ilha visitável, sem acomodações de residência. Como você 

tem em sua casa um cômodo ou parte de cômodo, ou simplesmente gaveta, ou menos ainda, caixa de plástico 

ou papelão, onde guarda pequeninas coisas sem utilidade aparente, mas em que os dedos e os olhos gostam 

de reparar de vez em quando: os nadas de uma existência atulhada de objetos imprescindíveis e, ao cabo, 

indiferentes, quando não fatigantes. 

Meu leitor (ou ex-leitor) mato-grossense-do-norte (sic), não me queira mal porque não alimento a sua fome de 

conceitos graves, eu que me cansei de gravidade, espontânea ou imposta, e pratico o meu número sem 

pretensão de contribuir para o restauro do mundo. O sábio citado por Goethe me justifica, absolve e até premia. 

Eu disse no começo que não estou para brincadeira? Mentira; foi outra frivolidade. Ciao. 



Literatura 
 

 

Exercícios 

 

1. Sobre Carlos Drummond de Andrade, é correto afirmar: 

a) Escritor cuja obra pertence à segunda geração modernista, quatro fases podem ser identificadas 

em sua obra: fase gauche, fase social, a fase do “não” e a fase da memória. 

b) Sua obra está inserida na segunda geração modernista e sua principal característica é a poesia 

surrealista inspirada no cristianismo e no experimentalismo linguístico. 

c) Sua poesia denuncia a condição de exploração e marginalização dos negros em nosso país e 

também apresenta grande enfoque nos temas religiosos. 

d) Um dos grandes nomes da poesia da segunda geração modernista, sua obra é marcada pela 

preocupação religiosa e pela angústia existencial diante da condição humana. 

 
 

2. Fazendeiro de cana 
 
Minha terra tem palmeiras? Não. 

Minha terra tem engenhocas de rapadura e cachaça 

e açúcar marrom, tiquinho, para o gasto. 

[...] 

Tem cana caiana e cana crioula, 

cana-pitu, cana rajada, cana-do-governo 

e muitas outras canas de garapas, 

e bagaço para os porcos em assembleia grunhidora 

diante da moenda 

movida gravemente pela junta de bois 

de sólida tristeza e resignação. 

As fazendas misturam dor e consolo 

em caldo verde-garrafa 

e sessenta mil-réis de imposto fazendeiro. 
(Carlos Drummond de Andrade) 

 

Assinale a alternativa incorreta: 

Carlos Drummond de Andrade, neste poema, valendo-se das linguagens desenvolvidas pelo 

Modernismo: 

a) retoma a linguagem do poema romântico, de maneira simétrica e linear, apontando a ideologia nele 

subjacente. 

b) retoma parodisticamente um importante poema do Romantismo brasileiro. 

c) faz, em relação ao romântico, uma ruptura ao nível da consciência e ao nível da linguagem. 

d) satiriza o sentimento ufanista, comum aos poetas românticos. 

e) desmistifica a visão ingênua dos românticos, operando uma leitura crítica da realidade. 

 

 

 

3. Verbo ser 
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QUE VAI SER quando crescer? Vivem perguntando em redor. Que é ser? É ter um corpo, um jeito, um 

nome? Tenho os três. E sou? Tenho de mudar quando crescer? Usar outro nome, corpo e jeito? Ou a 

gente só principia a ser quando cresce? É terrível, ser? Dói? É bom? É triste? Ser: pronunciado tão 

depressa, e cabe tantas coisas? Repito: ser, ser, ser. Er. R. Que vou ser quando crescer? Sou obrigado 

a? Posso escolher? Não dá para entender. Não vou ser. Não quero ser. Vou crescer assim mesmo. 

Sem ser. Esquecer. 
ANDRADE, C. D. Poesia e prosa. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1992.  

 

A inquietação existencial do autor com a autoimagem corporal e a sua corporeidade se desdobra em 

questões existenciais que têm origem 

a) no conflito do padrão corporal imposto contra as convicções de ser autêntico e singular. 

b) na aceitação das imposições da sociedade seguindo a influência de outros. 

c) na confiança no futuro, ofuscada pelas tradições e culturas familiares. 

d) no anseio de divulgar hábitos enraizados, negligenciados por seus antepassados. 

e) na certeza da exclusão, revelada pela indiferença de seus pares. 
 

4.   

 

 

O poema narra uma cena comum na ficção científica: o encontro de um ser humano com um marciano. 

Entretanto, o poeta dá à cena um caráter inesperado, resultante de um procedimento de construção 

poética que consiste na combinação de elementos distintos. 

Em ‘Science Fiction”, esses elementos distintos são: 

a) inclusão de frase interrogativa - menção ao cenário da rua 

b) ênfase na temática existencial - presença do personagem extraterrestre 

c) postura indagadora do eu poético - ocorrência de um desfecho imprevisível 

d) interlocução no interior do poema - desaparecimento fantasioso do alienígena 
 

 

 

 

Leia o texto a seguir e responda às questões 5 e 6: 

 

Igual Desigual 
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Eu desconfiava:  

todas as histórias em quadrinho são iguais.  

Todos os filmes norte-americanos são iguais.  

Todos os filmes de todos os países são iguais.  

Todos os best-sellers são iguais  

Todos os campeonatos nacionais e internacionais de futebol são  

iguais.  

Todos os partidos políticos  

são iguais.  

Todas as mulheres que andam na moda  

são iguais.  

Todos os sonetos, gazéis, virelais, sextinas e rondós são iguais  

e todos, todos  

os poemas em verso livre são enfadonhamente iguais.  

 

Todas as guerras do mundo são iguais.  

Todas as fomes são iguais.  

Todos os amores, iguais iguais iguais.  

Iguais todos os rompimentos.  

A morte é igualíssima.  

Todas as criações da natureza são iguais.  

Todas as acções, cruéis, piedosas ou indiferentes, são iguais.  

Contudo, o homem não é igual a nenhum outro homem, bicho ou  

                                                                                [coisa.  

Ninguém é igual a ninguém.  

Todo o ser humano é um estranho  

ímpar.  
(Carlos Drummond de Andrade) 

 

5. O poema de Carlos Drummond de Andrade se caracteriza por uma repetição considerada estilística, 

porque é claramente feita para produzir um sentido. 

Pode-se dizer que a repetição da expressão “são iguais”  é empregada para reforçar o sentido de: 

a) afirmação da igualdade no mundo de hoje 

b) subversão da igualdade pelo raciocínio lógico 

c) valorização da igualdade das experiências vividas 

d) constatação da igualdade entre fenômenos diversos 
 

 

 

 

6. Todos os amores, iguais iguais iguais. (v. 19) 
A intensificação da repetição do termo iguais no mesmo verso, relacionado a amores, enfatiza 

determinada crítica que o poeta pretende fazer. 

A crítica de Drummond se dirige às relações amorosas, no que diz respeito ao seguinte aspecto: 

a) exagero 
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b) padronização 

c) desvalorização 

d) superficialidade 

 
 

7. Infância 
 
Meu pai montava a cavalo, ia para o 

campo. 

Minha mãe ficava sentada cosendo. 

Meu irmão pequeno dormia. 

Eu sozinho menino entre mangueiras 

lia a história de Robinson Crusoé 

comprida história que não acaba mais. 

 

No meio-dia branco de luz uma voz que 

aprendeu 

a ninar nos longes da senzala - e nunca se 

esqueceu 

chamava para o café. 

Café preto que nem a preta velha 

café gostoso 

café bom. 

 

Minha mãe ficava sentada cosendo 

olhando para mim: 

- Psiu... Não acorde o menino. 

Para o berço onde pousou um mosquito. 

E dava um suspiro... que fundo! 

 

Lá longe meu pai campeava 

no mato sem fim da fazenda. 

E eu não sabia que minha história 

era mais bonita que a de Robinson Crusoé. 
(Carlos Drummond de Andrade) 

 

 

 

“No meio-dia branco de luz uma voz que aprendeu 

a ninar nos longes da senzala –  e nunca se esqueceu 

chamava para o café. 

Café preto que nem a preta velha 

café gostoso 

café bom.” (v. 7-12) 

 

Identifique, na estrofe acima, dois traços característicos da estética modernista, um relacionado à 

linguagem e outro à forma do poema. 

a) Linguagem coloquial e aproximação ao ritmo da prosa.  

b) Linguagem erudita e versos brancos.  

c) Linguagem informal e poema de forma fixa. 

d) Linguagem coloquial e ausência de pontuação.  

 

 

8. Cidadezinha Qualquer 
 
Casas entre bananeiras 

mulheres entre laranjeiras 

pomar amor cantar. 

Um homem vai devagar. 

Um cachorro vai devagar. 

Um burro vai devagar. 
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Devagar... as janelas olham. 

Eta vida besta, meu Deus. 
(Carlos Drummond de Andrade) 

 

Todas as características modernistas citadas abaixo podem ser identificadas no poema de Drummond, 

exceto: 

a) Reaproveitamento do popular e do coloquial, uso de uma linguagem simples, fácil, próxima da 

expressão oral. 

b) Concepção do poético como um texto aberto; um discurso que oferece multiplicidade de sentidos 

e interpretações. 

c) Crítica ao mundo rural, ao universo primitivo, distante do progresso, da civilização mecânica e 

industrial. 

d) Exploração do imprevisível, do inesperado; o corte brusco, a fragmentação de ideias possibilita o 

surgimento do humor. 

e) Interesse pelo homem comum, ordem social e pela vida cotidiana. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Aula de português 
 
A linguagem 

na ponta 

da língua tão fácil de falar 

e de entender. 

 

A linguagem 

na superfície estrelada de letras, 

sabe lá o que quer dizer? 

 

Professor Carlos Gois, ele é quem sabe, 

e vai desmatando 

o amazonas de minha ignorância. 

 

Figuras de gramática, esquipáticas, 

atropelam-me, aturdem-me, sequestram-

me. 
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Já esqueci a língua em que comia, 

em que pedia para ir lá fora, 

em que levava e dava pontapé, 

a língua, breve língua entrecortada 

do namoro com a priminha. 

 

O português são dois; o outro, mistério. 

 

Carlos Drummond de Andrade. Esquecer para 

lembrar. Rio de Janeiro: José Olympio, 1979. 

  

Explorando a função emotiva da linguagem, o poeta expressa o contraste entre marcas de variação de 

usos da linguagem em: 

a) situações formais e informais. 

b) diferentes regiões do país. 

c) escolas literárias distintas. 

d) textos técnicos e poéticos. 

e) diferentes épocas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

10. Os ombros suportam o mundo  
 
Chega um tempo em que não se diz mais: meu Deus. 
Tempo de absoluta depuração. 
Tempo em que não se diz mais: meu amor. 
Porque o amor resultou inútil. 
E os olhos não choram. 
E as mãos tecem apenas o rude trabalho. 
E o coração está seco. 
 
Em vão mulheres batem à porta, não abrirás. 
Ficaste sozinho, a luz apagou-se, 
mas na sombra teus olhos resplandecem enormes. 
És todo certeza, já não sabes sofrer. 
E nada esperas de teus amigos. 
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Pouco importa venha a velhice, que é a velhice? 
Teus ombros suportam o mundo 
e ele não pesa mais que a mão de uma criança. 
As guerras, as fomes, as discussões dentro dos edifícios 
provam apenas que a vida prossegue 
e nem todos se libertaram ainda. 
Alguns, achando bárbaro o espetáculo 
prefeririam (os delicados) morrer. 
Chegou um tempo em que não adianta morrer. 
Chegou um tempo em que a vida é uma ordem. 
A vida apenas, sem mistificação. 
 

ANDRADE, Carlos Drummond. Obras completas. Rio de Janeiro: Aguilar, 1967. 

 
Entre as características da obra de Carlos Drummond de Andrade, a que está presente nesse poema 
é a: 

a) valorização do cotidiano e das raízes culturais brasileiras.  

b) nostalgia da vida provinciana relacionada à terra natal.  

c) denúncia constante da monotonia observada no dia a dia.  

d) esperança na sobrevivência do sentimento amoroso.  

e) manifestação de cansaço diante dos problemas da vida.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gabarito 

 

1. A 

A obra de Drummond não é marcada pela religiosidade ou relação com o cristianismo. Além disso, o 

poeta que denunciava a condição de exploração dos negros no país era Castro Alves, conhecido como 

“poeta dos escravos” no Romantismo brasileiro. 

 

2. A 

Não há características românticas no poema, apenas há uma intertextualidade em forma de 

releitura/paráfrase da “Canção do Exílio”, texto característico do Romantismo.  

 

3. A 

No texto de Drummond, há conflito entre o que é realmente “ser”. Assim, o autor destaca marcas de 

incerteza e insegurança e contraste entre o ter e o ser. 
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4. B 

O elemento “alienígena” dá o toque inesperado ao texto, já que o conflito interno e existencial é 

engatilhado pela reação do marciano ao homem. 

 

5. D 

Elemento comparativo que exalta a semelhança entre as experiências vividas. 

  

6. B 

Todos os amores se repetem, são imutáveis, sempre os mesmos. 

 

7. A 

O poema "Infância" é construído segundo os princípios da estética modernista - estética norteada pelo 

grande desejo de expressão livre. A linguagem do poema é coloquial, com utilização de frases nominais, 

bem como ausência de pontuação; quanto à forma do poema, os versos são livres e a poesia aproxima-

se do ritmo da prosa. Todos esses traços confirmam a liberdade de criação e expressão da estética 

modernista. 

 

8. C 

A alternativa se sustenta por não aparecer em nenhum momento na temática do texto.  

 

9. A 

O título do poema já deixa abertura para a interpretação de que observaremos ocorrências coloquiais e 

formais. 

 

10. E 

Em “ombros suportam o mundo”, o eu lírico está prostrado diante da situação vivida, e nada lhe resta, 

como se verifica em “Chegou um tempo em que não adianta morrer. / Chegou um tempo em que a vida 

é uma ordem. / A vida apenas, sem mistificação.” 


