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“Nem todos os caminhos foram maus. Nem 

todos os caminhos foram feios. Alguns dos 

transeuntes nos estenderam mãos piedosas. 

Amamos. Sorrimos. Uma doce melancolia 

veio abrandar a tristeza do início. A saudade, 

pouco a pouco, se atenuou. E, enfim, 

chegamos a esta encruzilhada”.   

                           - Álvaro Moreyra  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Depois de tantos combates 

o anjo bom matou o anjo mau 

e jogou seu corpo no rio. 

As água ficaram tintas 

de um sangue que não descorava 

e os peixes todos morreram. 

Mas uma luz que ninguém soube 

dizer de onde tinha vindo 

apareceu para clarear o mundo, 

e outro anjo pensou a ferida 

do anjo batalhador”. 

                    - Carlos Drummond de Andrade 
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RESUMO 

 

          O presente trabalho tem o objetivo de analisar os passos iniciais de Carlos 

Drummond de Andrade na poesia, e compreender como se deu o seu processo de 

desenvolvimento poético até o Modernismo. A obra estudada  é Os 25 poemas da triste 

alegria que transita pela tendência penumbrista. Assim, trabalharemos com o contexto 

pelo qual o penumbrismo se fez presente no Brasil, e elucidaremos suas caraterísticas. 

Veremos também como Mário de Andrade através das cartas trocadas com CDA  foi 

fundamental para Drummond neste processo.  

 

 

Palavras-chave: Carlos Drummond de Andrade – Desenvolvimento – Penumbrismo -  

Mário de Andrade 
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ABSTRACT  

 

          The aim of this work is to analyze the first steps in poetry of Carlos Drummond de 

Andrade, and understand how was his poetical development process up to the Modernism. 

The book studied is Os 25 poemas da triste alegria, which transits through the gloomy 

tendency. Thus, we will work with the context in which the gloomy tendency took place 

in Brazil, and elucidate its characteristics. We will also see through the letters Drummond 

exchanged with Mário de Andrade how important Mário was to CDA’s process.  

 

Keywords: Carlos Drummond de Andrade -  Development -  Gloomy tendency – Mário 

de Andrade 
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Introdução 

 

         Parafraseando Shakespeare, "há mais coisas entre o céu e a terra, do que sonha nossa 

vã filosofia". O fato curioso é que essa citação se encaixa perfeitamente no estudo que 

veremos a seguir, ou seja, há mais coisas no vasto mundo de Drummond do que possamos 

imaginar. Não é mais surpresa que após oitenta e oito anos, Os 25 poemas da triste alegria 

finalmente tenham chegado ao conhecimento dos leitores de Drummond, confirmando o 

que o renomado poeta inglês disse em sua obra. O grande poeta de obras como Alguma 

poesia, Sentimento do mundo e Claro enigma, é também o autor desta relíquia.    

          É no mínimo intrigante como uma obra escrita antes do primeiro livro publicado 

por Drummond, em 1930, não tenha sido divulgada na íntegra ou até mesmo comentada 

abertamente pelo próprio autor, mesmo tendo treze poemas, dos vinte e cinco que a 

integram, publicados em jornais e revistas de grande circulação da época.  Ao longo de 

suas correspondências com Mário de Andrade, Drummond chegou a pedir a opinião do 

amigo sobre o livro e, na maioria dos comentários, Mário foi bem direto e restritivo. O 

próprio Carlos em carta datada de 20 de agosto de 1926 agradece os reparos dizendo: 

"recebi a carta, sim, com os reparos. Quase tudo justo e melhorando muito o meu livro 

hipotético" (ANDRADE, 2002, p.236).  Seria essa a razão pela qual o poeta mineiro fez 

comentários altamente críticos sobre cada um dos poemas e os baniu do público? De onde 

viria esta triste-alegria? A que tendência literária pertenceriam esses poemas? 

       Vale ressaltar que a troca de cartas com Mário de Andrade fez grande diferença na 

vida literária de Drummond, o que se confirma em especial, nas declarações de 

Drummond:  

  Mário foi um caso especial, desses acontecimentos instantâneos que nos 

fazem quase adivinhar o futuro: daí por diante haverá um elemento novo em 

nossa vida intelectual. Descobrimos um veio de ouro. Mas veio de ouro não 

define bem o que senti diante da figura literária dele. Não era riqueza a 

explorar, com maior ou menor esforço. Era riqueza dada sem condições, a não 

ser a de merecê-la por nós mesmos. O que Mário esperava de nós não era que 

o seguíssemos, mas que descobríssemos a nós mesmos, ao que pudesse haver 

de bom em nós, no sentido de inquietação, desejo de investigação e reflexão: 
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queria (e foi explicitando isto nas cartas que passaria a nos escrever, paciente, 

pedagógico, obstinado) que adquiríssemos consciência social da arte e 

trabalhássemos utilitariamente nesse sentido, pela descoberta ou redescoberta 

gradativa do Brasil em nós, atualizados e responsáveis. Nunca segui a fundo a 

lição de Mário, mas o pouco de ordem (sob a desordem superficial) que passei 

a pôr no que escrevia é consequência da ação dele para me salvar do 

individualismo e do esteticismo puro (ANDRADE, 2003, p.p.1246-1247).  

        Ao deparar-me com a afirmação de Antonio Carlos Secchin, no prefácio da edição 

de Os 25 poemas da triste alegria, de que "alguns dos mais importantes nomes da nossa 

poesia modernista manifestaram reserva (para dizer o mínimo) frente a seus livros de 

estreia, decerto, pelo fato de não reconhecerem nessas trilhas iniciais nada ou quase nada 

dos itinerários que viriam a abraçar tempos depois", comecei a indagar-me sobre o porquê 

desse episódio se encaixar tão perfeitamente em Drummond. 

         As incertezas que cercaram o jovem poeta, incluindo até mesmo a dúvida em como 

assinar suas obras, parecem que se dissiparam posteriormente, a partir da publicação de 

Alguma poesia, em 1930. Cotejando o antes e o depois do poeta, não há como não notar 

a existência de duas fases: o jovem Drummond (anterior a 1930) e o experiente, já feito, 

crítico e atilado poeta que se intitulava Carlos Drummond de Andrade. 

          Como afirma José Guilherme Merquior, "a poesia surge quando o universo se torna 

insólito, enigmático, embaraçoso. (...) A poesia não é uma arte, é uma dimensão dos seres 

ou dos acontecimentos” (1975, p. 25). Dito isso, podemos perceber porque Drummond 

era implacável ao criticar seus próprios poemas iniciais. Passa a existir uma busca pelo 

princípio da autenticidade, quando Drummond nos mostra que a experiência expressa em 

um poema deve ser vivida, experimentada de alguma forma, é preciso ser autêntico 

mesmo que seja por meio de um pensamento ou de uma memória.  

       Parece-me que o divisor de águas entre o jovem e o poeta de "Alguma Poesia" está 

justamente entre um fazer autêntico e um fazer pautado numa estética. Não que este 

último não tenha o seu valor, mas como o próprio Carlos disse, sua triste-alegria resultou 

em poemas que lhe pareceram "exercícios à moda do tempo, tímidos e mecânicos. Não 

deram evasão a nenhuma necessidade íntima, não transpuseram nenhuma aventura ou 

experiência intelectual ou física" (ANDRADE, 2012, p. 01).  

         Carlos Drummond de Andrade foi um poeta modernista que expressou de maneira 

singular e magistral os novos rumos da literatura da época. No entanto, Os 25 poemas da 

triste-alegria não têm nada de modernista, encaixando-se no Penumbrismo. O 
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Penumbrismo foi uma corrente da Belle Époque, ligada ao decadentista francês Anatole 

France, que produzia uma poesia mergulhada na melancolia e numa ironia mais 

pessimista, sem nenhum tipo de engajamento, a não ser com a própria estética. Vale 

ressaltar que algumas das construções imagéticas presentes nas poesias penumbristas são 

um tanto recorrentes, em especial, aquelas relacionadas a jardins, estrelas, silêncio, noite, 

penumbra, crepúsculo e sombra. Outro aspecto importante é a criação de atmosferas e 

estado de espírito em cada poema, com o fito de enfatizarem o meio tom, a surdina.   

         Com relação à ironia e à melancolia, a partir de Alguma Poesia (1930), temos um 

gauche que não mais trabalha essas categorias como um traço do “esteticismo puro”, aos 

moldes de Anatole, mas como tema e como construção de significados, num trabalho 

intenso com as palavras. A exemplo disso, temos o “Poema de sete faces”, logo na 

abertura de Alguma Poesia, no qual, em tom melancólico, o eu lírico se apresenta 

transfigurado como Cristo na Via-crucis do mundo: 

Meu Deus, por que me abandonaste  

se sabias que eu não era Deus  

se sabias que eu era fraco? 

Embora, na última face, estrofe, já com certa ironia, o poeta nos revele um 

contraponto à melancolia da estrofe anterior e nos ofereça um perfil demasiadamente 

humano, fragilizado e equiparado a elemento que se opõe radicalmente ao anterior: 

  Eu não devia te dizer 

  mas essa lua 

  mas esse conhaque 

  botam a gente comovido como o diabo.  

 A grande questão que norteará esse trabalho é a compreensão desse hiato que 

separa o Drummond consagrado, que reconhecemos desde os primeiros livros -  Alguma 

Poesia, Brejo das almas e Sentimento do Mundo - desse jovem “do quase livro". Como 

se deu a sua produção poética na juventude e quais aspectos ou índices de sua fase 

penumbrista podem anteceder o poeta tal qual o conhecemos? 

          Nesse processo de amadurecimento literário é importante lembrar que nem tudo é 

completamente anulado ou esquecido, uma vez que alguns traços característicos são 

aperfeiçoados ou desenvolvidos de um modo mais autoral. Levando em consideração 

esses aspectos, algumas de suas características iniciais o seguiriam pelos caminhos de sua 

obra, porém, sendo melhor trabalhadas e expressas.  
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        Assim como outros autores, Drummond buscou uma voz autoral, que pudesse dar a 

sua escrita um toque gauche, que seria sua marca de autenticidade. O que só vem a 

ratificar o ciclo natural da vida. Devido a isso, o poeta do quase livro existiu e por 

anteceder o grande Drummond tal qual o conhecemos, é preciso ir a fundo e desvendar 

quais características foram aperfeiçoadas e de que modo foram concebidas.  

          Parafraseando Secchin, "se no meio do caminho do poeta tinha uma pedra, 

descobrimos, graças a essa coletânea dos 25 poemas, que no início do seu caminho havia 

vários penumbristas de que Drummond se livrou, para, logo depois, poder encontrar a sua 

própria poesia". (ANDRADE, 2012, p. 15)  

          Refletindo acerca de tudo o que já explicitamos, muitos são os fatores que nos 

levam a propor um estudo mais aprofundado desta primeira fase poética do nosso grande 

Carlos Drummond de Andrade, entretanto, o principal fator desencadeador da desta 

pesquisa é a própria natureza emblemática dos 25 poemas, que se torna uma joia rara 

merecedora de estudo para melhor compreensão do processo criativo de Drummond, a 

partir de seus primeiros passos.  

       Os 25 poemas da triste-alegria, são de grande valor literário para os leitores de 

Drummond, pois, além de poemas inéditos, temos os primorosos comentários do poeta, 

ou seja, dois grandes momentos, o quase livro que foi projetado (1924) e as críticas 

posteriores do poeta Drummond (1937). Lembrando que esse poeta já vivenciava o 

processo de escrita e elaboração de Sentimento do Mundo, há nessa fase um Drummond 

preocupado com temas sociais, na vida presente, criticando o jovem fincado na 

indiferença de um penumbrismo crepuscular.  É como um olhar de fora para dentro. O 

poeta que retoma os primeiros versos para rasurá-los equivale a um Brás Cubas 

machadiano, que se prontifica a fazer observações críticas a respeito da própria vida que 

já se extinguiu, sendo aqui, no caso drummondiano, o poeta-crítico que se debruça no 

passado para rever um poeta penumbrista morto e enterrado.  

        Com o fito de buscarmos as repostas para nossos questionamentos, trabalharemos 

com o contexto pelo qual o penumbrismo se fez presente no Brasil; elucidaremos a 

relação entre Mário e Drummond a partir de suas correspondências,  para que possamos 

compreender de que forma essa amizade ajudou CDA; e por fim, analisaremos os poemas 

da triste-alegria de acordo com sua temática e a partir da técnica do Stimmung. 
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          Em suma, esta nova obra drummondiana, composta por seus primeiros passos na 

poesia, sua fortuna crítica e seus comentários de 1937 sobre os poemas de 1924, vem para 

reforçar o que John Gledson afirma em sua pesquisa de que o "mito de Drummond como 

modernista nato, sem as lutas e a evolução lenta de Mário e Bandeira" (GLEDSON, 1981, 

p. 23) está desmanchado. 

 

 

CAPÍTULO I 

 

No meio do caminho: Penumbrismo e Stimmung 

 

 

          Diferentemente daquilo que é do conhecimento de todos, Carlos Drummond de 

Andrade iniciou como poeta antes da publicação de Alguma Poesia, em 1930. O que 

muitos não sabem é que, três possíveis livros de sua autoria poderiam ter sido os primeiros 

de sua carreira, se não fosse o “anjo protetor dos literatos novos”(2012, p. 10), como o 

próprio CDA revela em uma entrevista acerca do fato de não ver esses trabalhos iniciais 

com bons olhos e estar agradecido pelo desaparecimento dos originais. Os títulos dessas 

obras são Teia de aranha, Preguiça e, o objeto de estudo desse trabalho, Os 25 poemas 

da triste alegria.  

          Ao lermos os 25 poemas da triste alegria, deparamo-nos com um livro singular e 

de um grau de elevada complexidade, não somente por se tratar de um livro de CDA, e 

sim como uma referência às três dicções presentes no livro. De um lado, temos poemas 

de um jovem Drummond em seus passos iniciais na arte poética, ao passo que, de outro 

lado, fazendo uma reavaliação desses poemas, há um Drummond mais maduro do que o 

jovem e já preocupado com causas sociais e não mais com questões sem um engajamento 

real.  

           Quanto à terceira dicção, ela manifesta a voz de Mário de Andrade, no suporte 

crítico aos poemas, pois o fato dele ter tido conhecimento dos poemas de Drummond 

através de cartas, fez com que ele pudesse analisá-los, criticá-los, e/ou elogiá-los, o que 

dessarte fez com que sua voz agisse como uma força exterior.  
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          Com o fito de melhor apresentarmos a maneira como foi feito o estudo desse livro, 

neste primeiro capítulo trabalharemos com o penumbrismo e o contexto no qual ele foi 

concebido; também elucidaremos poemas dos principais poetas que se expressaram nessa 

fase para que possamos entrar no clima da penumbra. Por falar em clima, um aspecto 

importante da literatura muito estudado por Hans Ulrich Gumbrecht, é a forma como os 

estados de espírito (mood) e os ambientes (climate) são essenciais para melhor 

compreendermos a literatura o que, no nosso caso, é de suma importância, pois os poemas 

penumbristas se pautam por esse aspecto. 

 

 

1.1 Penumbrismo: um jardim de confidências 

  

 

O presente é a incerteza: o momento de encontro entre o que passou e o que 

está por vir, é a linha imaginária entre o que foi e o que será, e não é, ainda. 

Para bem viver a vida de todo o dia, é preciso um otimismo capaz de manter 

em equilíbrio os dois momentos que se tocam. E esse equilíbrio raramente é 

percebido.”(OCTÁVIO FILLHO, 1970, p.81) 

 

 

          Não é novidade alguma que uma das tendências literárias que precedeu o 

Modernismo e se firmou como escola foi o Simbolismo. No entanto, existiu outra 

tendência, certo “movimento respiratório” (OCTÁVIO FILLHO, 1970, p.66) que nasceu 

e se fez presente até o seu fim, justamente no espaço compreendido entre esses dois 

grandes momentos e, anunciou algumas das características do Modernismo. De acordo 

com Rodrigo Octávio Filho, “fenômeno facilmente observado na evolução da história 

literária é o que se verifica nos períodos de transição ou zonas intermediárias: o 

aparecimento de escritores e poetas de valor incontestado, em cujas obras se infiltram 

tendências de escolas antagônicas, chocam-se princípios que se contradizem, sentimentos 

e emoções que se contrariam. E isso porque são atingidos pelas influências e reflexos do 

fim e do princípio de escolas que se sucedem. Sofrem tais escritores e poetas de uma 

inconsciência literária, tão compreensível e perdoável, que em nada lhes desmerece o 

valor global da obra.” (1970, p. 65) 
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          Assim, para melhor entendermos o período de transição entre o Simbolismo e o 

Modernismo, é mister que saibamos as zonas limítrofes entre os dois, uma vez que foi um 

período de grande produção literária. 

 No ano de 1893 deu-se o início do movimento simbolista devido à publicação de 

Broquéis e Missal de Cruz e Souza, um dos grandes pilares do movimento, ou seja, o seu 

marco como corpo organizado e homogêneo. De acordo com Massaud Moisés, o 

Simbolismo “não constituiu uma época literária porque não interrompeu a trajetória do 

Realismo com a sua chegada: ao contrário, o apogeu do surto realista coincidiu 

praticamente com o advento do Simbolismo.” (1984, p. 15) E, considerando os limites 

amplos, o término da tendência Simbolista culminou com a Semana de Arte Moderna de 

1922, marcando assim do início do Modernismo. 

          É sabido que, via de regra, a instalação duma estética provoca a 

(ou corresponde à) agonia da tendência literária vigente até à data. 

Assim ocorreu com grande parte dos ‘ismos’ que interessam à 

historiografia literária, exceto o Simbolismo, dentre outras: embora sua 

implantação levantasse alarido e tivesse a defendê-la vários grupos de 

moços, o Simbolismo revelou-se impotente para deter a marcha das 

doutrinas realistas. Antes, através duma recíproca e substancial 

influência, realistas e simbolistas obstinaram-se em seguir seu rumo até 

o fim, transformando-se aos poucos e vindo a dar lugar, na ordem dos 

fatos, ao Modernismo, por isso, parece legítimo afirmar que o Realismo 

e o Simbolismo formam duas épocas, ou estéticas, literárias 

contemporâneas, interinfluentes e paralelas. Resultado: tanto é válido 

asseverar que o Realismo percorre os anos de 1881 a 1922, como que o 

Simbolismo vem de 1893 a 1922. Entenda-se, porém, que a afirmação 

se torna lícita antes de tudo pela simples razão, que todos reconhecem, 

de serem contraditórias e arbitrárias as datas utilizadas em crítica e 

história literária. Por outro lado, ela ainda se justifica pelo fato de 

referir-se a um complexo e convulso ‘momento’ de nossa literatura, 

marcado por entranhadas transformações sociais e culturais. Tão 

complexo e tão convulso que autorizou a Alceu Amoroso Lima julgar 

mais avisado apelidá-lo de Ecletismo (1900-1920), rubrica ainda 

provisória e in-objetiva, e reservar para o Realismo as datas de 1870 e 

1890, e para o Simbolismo, 1890 e 1900. Neste caso, a flagrante 

arbitrariedade cronológica apenas denuncia o esforço de clarificar e 

ordenar um insubordinável fluxo histórico. De qualquer modo, tais 

datas estão longe de resolver o problema, da mesma forma que se me 

afigura inoperante a denominação ‘fase simbolista-impressionista-

decadente brasileira’ para a atividade literária dos anos entre 1890 e 

1910, e a expressão Sincretismo e Transição para assinalar o período 

entre 1910 e 1922.  (2001, p. 16)  
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            É de suma importância que fique clara a minha discordância em parte da citação 

de Massaud Moisés quando este afirma ser inoperante a utilização do termo transição para 

o período de 1910 a 1922. Esse termo carrega consigo a ideia de flexibilidade, trânsito e 

passeio por entre meios da era Simbolista, Realista, no que era novo e no que ainda estava 

por vir. Sendo assim, a palavra “transição” seria adequada para o caso, assim como afirma 

Rodrigo Octávio Filho. 

         Segundo formulação de Alfredo Bosi (2006, p. 263), o legado do Parnasianismo 

para os Simbolistas foi a paixão pelo efeito estético. No entanto, os novos poetas 

buscavam ir além e transcender seus mestres para recuperar o sentimento de totalidade 

que parecia perdido desde a crise do Romantismo, o que fez com que o Simbolismo 

reagisse às correntes analíticas dos meados do século. Assim como o Romantismo, o 

Simbolismo expressava o desgosto das soluções racionalistas e mecânicas e, recusava-se 

a limitar a arte ao objeto.  

          Como vimos, o Simbolismo fez parte de um período de efervescência e inovação. 

Mesmo não conseguindo se firmar duramente frente ao Realismo, foi um movimento de 

suma importância, originalidade e de tentativa de distanciamento das convencionalidades. 

Além do mais, abriu os caminhos para tendências como o Decadentismo ou 

Penumbrismo, que trataremos a seguir. Parafraseando Antônio Candido (2006, p. 121), o 

Simbolismo teve o seu valor, pois constituiu um avanço mais original e serviu de base a 

manifestações espiritualistas que foram de encontro ao Naturalismo plástico dos 

parnasianos. Desde a Primeira Guerra Mundial, havia no ar um sentimento de renovação 

literária ligado ao Simbolismo e suas manifestações mais interessantes foram: a difusão 

da filosofia de Farias Brito, a crítica de Nestor Victor e o apostolado do católico Jackson 

de Figueiredo contemporâneos à poesia penumbrista e ao verso livre. 

          O Penumbrismo está diretamente ligado ao Decadentismo e, por sua vez, ao 

Simbolismo. No entanto, não podemos afirmar que ele seja parte integrante do 

Simbolismo, pelo contrário, poderíamos chamá-lo de um fruto intermediário, um ser de 

transição entre o passado – Simbolismo- e o futuro – Modernismo. Para Rodrigo Octávio 

Filho, o penumbrismo diz respeito a uma terra de ninguém, reflexo de certo “dandismo”, 

que é uma espécie de poeira do Simbolismo. 

          Nesse sentido, o Penumbrismo não pode ser visto como uma escola literária e sim, 

como uma tendência, um movimento literário intermediário. Houve “uma coincidência 
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temática” que estava ligada a um intimismo poético. Para Rodrigo O. Filho (1970, p. 72), 

podemos considerá-lo como um exemplo de literatura de transição, dotada de um 

decadentismo mórbido que, influenciado por certo nefelibatismo efêmero, cortando de 

forma singular e brilhante a zona simbolista, vai atingir em cheio o Modernismo.   

          O termo Penumbrismo tem seu nome oficialmente registrado na nossa história 

literária a partir do artigo Poesia de Penumbra de Ronald de Carvalho sobre a poesia de 

Ribeiro Couto. Esse artigo foi publicado em 28 de setembro de 1921, no jornal O 

Imparcial e nele Ronald nos revela que a nova poesia no Brasil sofria influências de 

sombra e silêncio, ou seja, a renovação deu-se em discreto tom de surdina, menor e 

velado. Ronald afirma ainda que Ribeiro Couto viu no quotidiano “uma trama de motivos 

realmente famosos” e tratou de fazer dos assuntos humildes e triviais matéria para sua 

poesia. Símbolos como um dia de chuva, uma estaçãozinha e uma praça abandonada 

bastam para impressioná-lo.  

          Ao nos deparar com o termo Penumbrismo, podemos fazer seguinte pergunta: 

porque este termo? Qual seria a razão para tal utilização? Temos a junção do substantivo 

feminino penumbra com o sufixo de origem Grega –ismo. Penumbra significa sombra 

incompleta produzida por algo ou alguém que capta por completo os raios de luz, ficando 

assim em meia-luz. Também é sinônimo de crepúsculo, retraimento e insulamento. Já o 

sufixo, refere-se a uma certa doutrina ou sistema.  

          Levando-se em consideração as palavras de Ronald de Carvalho e a definição de 

penumbra, é possível afirmar que a poesia penumbrista está imersa num universo retraído, 

insular, no qual o meio-tom é o protagonista deste mundo furta-cor e que age em segredo. 

É como o próprio título de um dos livros do pai desta tendência, Ribeiro Couto, O jardim 

das confidências. O mundo é um enorme jardim no qual perpassam todos os segredos, 

mas não belos e floridos, são de outono, ou seja, não há brilho, não há cor, não há alegria. 

E sim, melancolia, tons velados, uma triste-alegria. 

          Diferentemente do que pode parecer, engana-se quem pensa que o penumbrismo 

foi uma tendência amarga e que não merece o seu devido valor. Por se fazer presente num 

contexto fervilhante de tendências literárias e produções artísticas das mais diversas, o 

penumbrismo foi sim uma renovação para a época, como vimos com Ronald de Carvalho, 

e foi um prenúncio do Modernismo. Até mesmo a questão da melancolia, que é algo 

altamente contemporâneo, deu o tom daquela época. 
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1.2 Atmosferas da Penumbra: Stimmung 

 

          Segundo Hans Ulrich Gumbrecht, a atmosfera de um poema está ligada não só às 

imagens criadas através da linguagem, mas também, ao contexto e a forma como o 

próprio leitor capta a poesia e transforma em sensações várias a maneira como ele 

interpreta o que leu, é quase como “ser tocado como que de dentro” (2014, p.13). 

Assemelha-se à relação do sujeito com a música. Há uma combinação de fatores que 

favorecem uma perfeita união e a criação de um cosmos em que cada elemento tem sua 

função. Tais fatores não se completam sozinhos, ou melhor, não se realizam em si 

mesmos.  

          Assim, na poesia penumbrista, essa criação de atmosferas repletas de tons velados 

e esse ar de mistério, atrelada ao ritmo de cada poema, nos oferece algo que vai além da 

linguagem, do contexto e de nós mesmos. Algo que Hans Ulrich Gumbrecht chamou de 

“um potencial oculto da literatura”, mais conhecido como Stimmung. Nos poemas que 

elucidaremos ainda neste capítulo, veremos que a junção das palavras, do contexto 

poético, do ritmo aliado a nossa própria experiência aplicada à compreensão do poema, 

formam uma atmosfera singular que faz com que o dito potencial oculto da literatura entre 

em ação e assim, tenhamos um processo poético completo, capaz de afetar nosso estado 

de espírito.    

          O que nos interessa ao levantarmos a questão do Stimmung são as atmosferas e os 

estados de espírito tomados pelas obras literárias enquanto forma de vida, ou seja, como 

algo físico e que nos toca quase como se dentro. Conforme Gumbrecht, ao analisarmos 

pelo Stimmungen, demonstramos uma ânsia pela presença tanto do estado de espírito 

(mood) quanto da atmosfera (climate), sendo o mood uma sensação interna e subjetiva, 

instável e altamente dinâmica, e o climate estando ligado a algo objetivo e que engloba 

os indivíduos para exercer sobre eles uma influência física e marcada pela presença.    

          Sendo assim, ao levarmos em consideração a análise do Stimmung em obras 

literárias e principalmente na poesia, teremos um enriquecimento da análise, pois “a 

abertura às atmosferas e aos climas pode engrandecer nossa experiência da literatura” 

(GUMBRECHT, 2014, p. 17). No entanto, é importante salientar que ler em busca de 
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Stimmung não significa decifrar as atmosferas e ambientes, uma vez que estes não têm 

uma significação precisa, pois também dependem da experiência do leitor. Para 

Gumbrecht, o importante é revelar os princípios ativos em artefatos e render-se a eles de 

modo afetivo e até mesmo corporal. O que não quer dizer que não possamos tentar 

reconstruir a gênese das atmosferas e ambientes particulares ou até mesmo, tentar 

acompanhar o desenrolar de um ambiente no percorrer de uma obra, mas Gumbrecht 

reforça que análises dessa natureza são secundárias, sendo necessário ir além.  

                    Ao tratarmos o Stimmung como substância e realidade do mundo, levamos 

em consideração a capacidade que os estados de espírito e os ambientes têm de nos 

envolver para além da linguagem. O mais interessante nisso tudo é que a poesia atua 

exatamente nesse ponto, isto é, levando a nossa compreensão para além do reino das 

palavras, das imagens, dos sons; “Apesar de todas as explicações sobre as suas condições, 

o momento de experiência estética permanece um evento individual que não pode ser 

induzido nem garantido. Não há qualquer prova desses eventos, além da certeza empírica 

daqueles que os experimentam” (GUMBRECHT, 2014, p.p 68) 

          Há todo um processo entre obra e leitor, funcionando como uma via de mão dupla, 

em que um atua e/ou causa algum efeito no outro. Assim sendo, o estado de espírito do 

leitor é que influencia a sua interpretação da obra, pois dependendo de como estejamos, 

interpretaremos de certa maneira e também, dependendo desse estado de espírito, a forma 

como você se insere na atmosfera de um poema, por exemplo, depende do seu mood e 

essa imersão na atmosfera da obra também vai te influenciar. Então a mesma troca 

existente entre o eu lírico e a atmosfera, existe entre o leitor, a atmosfera e o seu estado 

de espírito. Vejamos o esquema dinâmico a seguir: 

 

 

 

 

 

 

MOOD 

OBRA (Eu lírico) MOOD 

ATMOSFERA 

LEITOR 
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           Sendo assim, ler orientado por Stimmung abre um novo olhar e caminho na crítica 

literária, uma vez que temos análises pautadas na relação obra-leitor, nos estados de 

espírito e atmosferas que as obras sugerem, e como são capazes de nos envolver 

“enquanto realidade física potencial e que podem provocar um sentimento interno” 

(POMPEU, 2012, p.2). Além disso, o Stimmung não está ligado apenas à interpretação de 

um texto literário e sim, à ligação entre o seu tempo passado e o presente, tornando-o vivo 

e experienciável.  Trabalhar com o Stimmung nos poemas penumbristas é trazer suas 

atmosferas para o nosso tempo fazendo com que a experiência estética nos tome por 

completo.  

          Com o fito de melhor ilustrar esse cosmo penumbrista, falaremos sobre dois dos 

principais poetas dessa tendência e, analisar dois poemas significativos deles, a saber: 

Ribeiro Couto e Álvaro Moreyra.  

          Nascido em 12 de março de 1898 em Santos – SP, Ribeiro Couto desempenhou 

muitas funções ao longo de sua vida, tais como, diplomata, poeta, contista, romancista, 

magistrado e jornalista. Publicou seu primeiro livro de poesia em 1921, intitulado O 

Jardim das Confidências. Segundo Rodrigo Melo Franco de Andrade (1986, p. 209), 

Ribeiro Couto, tido como um poeta novo, apresentava uma arte impressionista que 

cantava um doce desencanto, num certo tom melancólico. 

     Há também uma forma diversa de sensibilidade, produzida pelo 

ambiente característico das metrópoles destes tempos, onde as emoções 

se multiplicam e os nervos vibram a cada instante, numa tensão quase 

contínua. Essa constante excitação nervosa e mental gera uma singular 

poesia, que é a negação de qualquer espécie de equilíbrio e serenidade, 

pois, que se resume, as mais das vezes, em anotações artísticas de 

fenômenos sensoriais: o poeta não se abandona à plácida descrição de 

um motivo de beleza, nem se perde em longas meditações idealísticas. 

Sua arte (...) é uma sucessão vertiginosa de quadros meia-tinta, sem 

nenhum elo ou ligação aparente. (ANDRADE, 1986, p. 209)  

           

          Entre a turbulência da metrópole e o boom de emoções, o poeta ficava cada vez mais 

intimista e atendo-se a um mundo mais particular, ou seja, os pequenos detalhes. Seu 

canto reflete a saudade das sensações vividas ou não e, imagens triviais despertavam o 

seu interesse. Vejamos o poema a seguir, Chuva.  
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      A chuva fina molha a paisagem lá fora. 

      O dia está cinzento e longo... Um longo dia! 

      Tem-se a vaga impressão de que o dia demora... 

      E a chuva fina continua, fina e fria, 

      continua a cair pela tarde, lá fora.  

 

      Da saleta fechada em que estamos os dois, 

     vê-se, pela vidraça, a paisagem cinzenta: 

     a chuva fina continua, fina e lenta... 

     E nós dois em silêncio, um silêncio que aumenta 

     se um de nós vai falar e recua depois.  

     Dentro de nós existe uma tarde mais fria... 

 

     Ah! Para que falar? Como é suave, brando, 

     o tormento de adivinhar – quem o faria? – 

     as palavras que estão dentro de nós chorando... 

 

     Somos como os rosais que, sob a chuva fria,  

     estão lá fora no jardim se desfolhando.  

 

     Chove dentro de nós... Chove melancolia.... 

 

          Com base em sua estrutura geral, temos um poema composto de cinco estrofes e 

dezessete versos, divididos em doze sílabas métricas. Suas rimas são consoantes, 

apresentam semelhança de consoantes e vogais e seu ritmo é regular. Vejamos: 

 1ª estrofe: fora e demora     / dia e fria     

Esquema  A B A B A = rimas alternadas  

 

 2ª estrofe: dois e depois = rimas interpoladas 

                  cinzenta, lenta e aumenta = rimas emparelhadas 

                 fria = rima órfã nesta estrofe 

Esquema: C D D D C B 

 

 3ª estrofe: falar e adivinhar = rimas internas 

                 brando e chorando = rimas emparelhadas 

                 faria = rima órfã / interpolada com o penúltimo verso da estrofe 

anterior.  

              Esquema E B E 

 4ª estrofe: esquema B E (fria/ desfolhando) 

 5ª estrofe: B melancolia 
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          A escolha vocabular do poema é crucial para um melhor entendimento do que está 

sendo exposto. A chuva não é qualquer chuva, torrencial, por exemplo, e sim uma chuva 

fina e fria que “molha a paisagem lá fora” tornando o dia o mais longo de todos. A imagem 

transmitida é de uma chuva ininterrupta que acaba com a noção espaço e tempo real, 

transformando um dia de 24 horas em um dia de semanas, meses ou até anos, claro que 

metaforicamente. 

          O desenvolvimento do poema nos mostra a integração do eu lírico com a natureza, 

aspecto que nos remete ao Romantismo quando os sentimentos do eu lírico eram 

expressos ou estavam diretamente relacionados a esta. O que é importante para nós com 

o poema Chuva é que nosso sujeito se transforma nessa chuva e nesse dia cinzento, ou 

melhor, transpassa sua alma com a paisagem. Há uma entrega total, como se fossem um 

só, numa relação direta entre a Natureza e o homem. Aquela ganha força e se expressa 

através deste. Em contrapartida, o homem é produto dela. Um não existe sem o outro.  

           No livro de Mikel Dufrenne acerca do Poético (1969), Dufrenne revela-nos que é 

a Natureza que fala, e para deixá-la com voz ativa é preciso que o poeta se valha de 

artifícios que se voltem às origens da linguagem, aquém da prosa.  

          Se elas parecem brotar de sua subjetividade, é porque ele está 

aberto para interiorizá-las, a tal ponto que elas são, ao mesmo tempo, 

Natureza e homem: reais na medida em que o mundo as propõe; 

verdadeiras, na medida em que o homem se harmoniza com elas e pode, 

por sua vez, dizê-las. Ser inspirado é ser sensível a tais imagens; 

manter-se em comunicação com o fundo numa proto-história onde a 

unidade ainda não está rompida; libertar essas imagens, fixando-as nas 

palavras que solicitam. (DUFRENNE, Mikel. 1969, p.174) 

                Nosso eu lírico sofre e assim como a chuva, temos a imagem de um sofrimento 

que persiste de forma fina, fria e lenta. Em consequência disso, o que cresce a cada 

momento é o silêncio e, como afirma o eu lírico, há um tormento em tentar adivinhar “as 

palavras que estão dentro de nós chorando”. Através da comparação dos versos da quarta 

estrofe e o último verso construído através da (metonímia) fica claro o processo de 

transposição e aproximação do elemento humano/poético com a natureza, fazendo assim, 

uma assimilação entre os dois, pois, a chuva fina que molhava a paisagem lá fora, agora 

chove dentro do sujeito e, chove melancolia. Além disso, a chuva interioriza esse sujeito 

e faz com que tudo seja “imobilidade, silêncio e vazio”. Paisagem e eu lírico se 

confundem, virando um só corpo, agindo da mesma forma e acabam se transformando 

em poesia.  
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          Ler este poema orientado pelo Stimmung revela-nos que a escolha vocabular atua 

como um bom marcador do ambiente insular e melancólico no qual o poema é baseado. 

Aliás, não é somente uma característica desse poema ou de outro e sim, é marca principal 

da tendência que foi o Penumbrismo. É como se estivéssemos num jardim londrino, em 

meio ao outono ou inverno, cercados por uma névoa inebriante e misteriosa. E, acabamos 

por nos tornar empáticos com o ambiente, o que nos deixa fechados, misteriosos e 

melancólicos, sendo assim, sujeito e natureza como um só agente. Portanto, paisagem, 

linguagem e sons se fundem e nos tocam e assim como no poema, “chove dentro de nós; 

chove melancolia”. 

          Com a “saleta fechada”, a “paisagem cinzenta”, o “silêncio”, a “tarde mais fria”, o 

“tormento” e o “jardim se desfolhando”, tudo colabora para um tempo que passa devagar 

e para um clima de silêncio, tristeza e solidão mesmo que o eu lírico esteja acompanhado. 

Seu estado de espírito (mood), retraído e desiludido frente às suas expectativas em falar 

com a mulher amada, se mescla nessa atmosfera e nos toca diretamente, nos inserindo 

nesse clima.  

          Passemos agora ao segundo poema: 

 

A MOÇA DA ESTAÇÃOZINHA POBRE 

 

Eu amo aquela estaçãozinha sossegada, 

Aquela estaçãozinha anônima que existe  

Longe, onde faz o trem uma breve parada... 

Na casa da estação, que é pequena e caiada, 

Mora, a se estiolar, uma menina triste. 

 

À chegada do trem, semierguendo a cortina, 

Ela espia por trás da vidraça que a encobre. 

Muita gente do trem para fora se inclina 

E olha curiosamente o olho da menina, 

Tão anônima quanto a estaçãozinha pobre. 

 

O trem parte... Ficou na distância, esquecida, 

A estaçãozinha... e a moça triste da janela... 

Mas vai comigo uma lembrança dolorida... 

Quem sabe se a mulher esperada na vida 

Não era aquela da estação, não era aquela, 

 

Aquela que ficou lá para trás, perdida? 
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          A escolha dos temas tratados nos poemas penumbristas é uma escolha com total 

desprendimento dos arcaísmos e classicismos de grandes escolas como o parnasianismo, 

por exemplo. Os ditos temas menores, também são poesia. Aliás, tudo cabe num poema, 

desde “a calma dos jardins públicos, as árvores da rua, o canto das cigarras, o serão em 

família, a chuva na velha praça, passam a ser considerados assuntos dignos para a poesia”. 

(OCTÁVIO FILLHO, 1970, p.70) 

          De acordo com Rodrigo Octávio Filho, a renovação que Ribeiro Couto e outros 

poetas penumbristas trouxeram para os versos, foi a poetização desse humilde cotidiano, 

através de temas como a moça da estaçãozinha pobre e a chuva da velha praça. De certa 

forma, esse aspecto já antecipa o modernismo, pois, uma das características mais 

marcantes da poesia modernista é justamente a ausência de limites entre o que é poético 

e o não poético, uma vez que, tudo é tema de poesia e nada deve ser deixado de fora.  

          Vale ressaltar que Manuel Bandeira também se aproxima de Ribeiro Couto. Em 

seu estudo intitulado Do Penumbrismo ao Modernismo: o primeiro Bandeira e outros 

poetas significativos, Norma Goldstein nos revela a face crepuscular de Bandeira e como 

ele trabalhou intensamente os ditos temas menores em obras como A cinza das horas 

(1917), Carnaval (1919) e O ritmo dissoluto (1924). 

          A moça da estaçãozinha pobre é um poema dividido em quatro estrofes, com 

dezesseis versos alexandrinos. O ritmo é bem marcado e rimas alternam-se nas estrofes: 

 1ª estrofe: sossegada, parada e caiada = interpoladas e emparelhadas  

                 Existe e triste 

 Esquema: A B A A B 

 2ª estrofe: cortina, inclina e menina / encobre e pobre 

Esquema: C D C C D 

 3ª estrofe: esquecida, dolorida e vida/ janela e aquela 

Esquema: E F E E F 

 4 ª estrofe: (verso único) perdida 

Esquema: E 

          Ao analisarmos o poema, já no título, nos deparamos com a palavra estação no 

diminutivo, ou seja, estaçãozinha. O que faz referência a um mundo particular, algo 

íntimo, pequeno e que mesmo assim, não passa despercebido ao poeta, não é 



26 
 

insignificante, mas também não é valorizada pelos que por ela passam. Há um abafamento 

do tom lírico, ou seja, torna-se mais pessoal e íntimo e, além disso, a utilização do 

diminutivo nos revela um distanciamento entre o eu lírico e a tal “moça da estaçãozinha 

pobre”. 

         O campo semântico está imerso na penumbra, no anonimato, no mistério, do não 

dito, fazendo jus de forma magistral ao Jardim de Confidências ao qual o poema pertence. 

Palavras como estiolar, semierguendo, espia, inclina, curiosamente, anônima, distância, 

esquecida e lembrança favorecem o clima crepuscular que mencionados acima. Assim, o 

poeta nos insere nessa viagem passando por uma estaçãozinha qualquer em um dia 

comum, entretanto, sentimos na pele a força dessa lembrança dolorida de algo que poderia 

ter sido e não foi, isto é, “quem sabe se a mulher esperada na vida / não era aquela da 

estação”.  Voltando ao tema do humilde cotidiano, o qual é enfatizado nesse poema a 

partir da construção antitética entre o título e o poema em si, ou seja, é uma estaçãozinha 

pobre anônima, mas que existe e acaba por se revelar aos olhos dos passageiros que “para 

fora se inclinam e olham curiosamente”, existe longe, mas o trem faz uma breve parada.   

          Na segunda estrofe, o emprego do comparativo de igualdade entre a menina e a 

estaçãozinha nos revela novamente a imagem de um só corpo. Assim como a menina é 

anônima/desconhecida, a estaçãozinha também é. 

          Com a partida do trem na terceira estrofe, o que resta ao eu lírico é a memória 

daquela estaçãozinha anônima. O pronome demonstrativo “aquela” e a utilização de 

reticências corroboram para o distanciamento entre eu lírico e estação. Parafraseando 

Norma Goldstein, a memória tem papel fundamental na poesia penumbrista, pois está 

ligada às experiências dos poetas com o cotidiano, com os aspectos banais da vida. Sendo 

assim, “a memória e a recordação estão presentes, não como lembranças de grandes 

acontecimentos, mas de um momento breve ou de um evento corriqueiro, evocado por 

um fato simples do presente”. (GOLDSTEIN, 2013, p.61) 

          Na moça da estaçãozinha pobre, podemos perceber que não há uma exposição 

completa dos fatos, o que nos insere numa atmosfera de penumbra repleta de nostalgia. 

Quando digo nostalgia, refiro-me a tudo o que poderia ter ocorrido e não ocorreu, ou seja, 

poderia ter sido a moça da janela a esperada/escolhida pelo eu lírico, entretanto, o trem 

passou e o que ficou foi a vaga lembrança, um vulto de memória perdido. Para suscitar 

em nós leitores o clima melancólico e nostálgico de um romance perdido, temos alguns 
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aspectos importantes a serem considerados, tais como: a escolha vocabular (sossegada, 

anônima, triste, cortina, espia, encobre, distância, esquecida), o ritmo pausado do poema 

e as rimas que parecem se prolongar à medida que são pronunciadas, dando a ideia da 

passagem do trem pela estaçãozinha pobre e sossegada.   

          Álvaro Moreyra além de poeta foi cronista e jornalista, nascido em Porto Alegre 

em 1888, conhecido por ser um poeta que “guarda a saudade no coração”. Uma de suas 

falas mais popularmente conhecida é “esqueci o berço / não esqueci o colo”. Assim, já 

temos uma ideia da forma como um poeta saudosista irá trabalhar sua poesia, através de  

cantos nostálgicos, velados e extremamente sensíveis. Publicou grandes poemas e foi 

como uma espécie de modelo para o nosso Carlos Drummond de Andrade em seu início. 

A seguir, vejamos o poema As sete sombras, publicado em 1916 no livro Lenda das rosas. 

Saudade, 

— velha torre erguida 

nevoentamente 

na paisagem de outono da minha alma. 

Torre de onde se vê tudo tão longe... 

Saudade... 

Na distância, a perder-se, a voz de um sino 

salma1. 

A luz no poente 

é o pálido eco dessa voz perdida. 

A alma da tarde envolve a velha torre. 

E na velha torre 

erguida 

nevoentamente, 

ondulam sete sombras silenciosas, 

tecendo o sonho da minha vida... 

Fico a senti-las. Lembro... 

As sete sombras silenciosas... 

Uma, quando chegou era novembro, 

loura de sol, trazia 

as mãos cheias de rosas: 

— Deixa-me entrar, sou a Alegria. —  

E eu lhe disse: — Bem-vinda sejas, Alegria. —  

Outra, tênue, de espuma, 

olhos azuis de criança, 

lentos gestos de pluma, 

surgiu mais tarde a mendigar pousada: 

— O meu nome é Esperança. 

Venho de muito além. Estou cansada. —  

E eu lhe disse: — Descansa. 

Bem-vinda sejas, Esperança. —  

Veio depois a Felicidade, 

                                                           
1 A grafia do vocábulo está correta e consta no original do poema, entretanto, não há a referência do mesmo no dicionário da Língua 

Portuguesa. Em Italiano significa corpo, cadáver. Seguindo o contexto do poema, seu significado é de algo que sussurra, um som em 

eco.  
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tão linda sombra, toda em ouro acesa. 

E veio a Dor, veio a Beleza, 

veio a Bondade. 

Uma noite, bateste. A velha torre 

abriu-te as longas portas vagarosas. 

E desde então, na velha torre, 

tu ficaste, também, serena, inesquecida, 

sombra das sombras silenciosas, 

tecendo o sonho da minha vida... 

          

           Poema composto por quarenta e um versos e uma única estrofe. As rimas estão 

presentes, mas também são irregulares, ora emparelhadas, ora interpoladas – erguida/ 

perdida/ vida; trazia/ alegria; espuma/ pluma; pousada/ cansada; descansa/ esperança; 

acesa/ beleza; vagarosas/ silenciosas; inesquecida/ vida.  

          Em As Sete Sombras o eu lírico nos revela uma paisagem fechada, sem brilho, onde 

há uma “velha torre erguida nevoentamente na paisagem de outono” de sua alma. Há aqui 

uma alegoria construída, uma vez que há uma série de metáforas dessa torre como uma 

extensão da alma desse sujeito que é habitado por um turbilhão de sentimentos, ou 

melhor, sombras. Assim, a Natureza novamente se une ao homem criando uma imagem 

que fala mais do que as palavras. As sete sombras já se estruturam como uma torre e, faz 

com que essa torre seja o próprio sujeito e sua alma sofrida. As sete sombras são a 

Saudade, a Alegria, a Esperança, a Felicidade, a Dor, a Beleza e a Bondade. 

          A interioridade do eu lírico é abordada nos seguintes trechos: “velha torre erguida 

/ nevoentamente / na paisagem de outono de minha alma”. O fato de a torre estar erguida 

sobre sua alma já nos indica algo interior, mas essa torre está distante, afastada de tudo: 

“torre de onde se vê tudo tão longe.../ na distância a perder-se a voz de um sino salma”. 

Trata-se de um processo vagaroso e pesaroso de envelhecimento e introspecção do eu 

lírico. A “velha torre” é erguida tal qual névoa que de forma lenta encobre aquilo que 

mais adiante se tornarão sombras silenciosas.  

          Mesmo sabendo que todas essas sombras ajudaram a compor o eu lírico, aquela 

que chegou ao auge de seu envelhecimento, quando as “longas portas da velha torre já 

eram vagarosas”, foi a Saudade. Além de ser a mais importante, é sombra das sombras 

silenciosas, pois é um sentimento causado pela distância ou ausência de algo ou alguém, 

nesse caso, englobando todas as outras sombras. Distância de tempos que já se foram, de 

sentimentos tão puros e vibrantes como “olhos azuis de criança”, como a Esperança que 
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mesmo sendo leve feito espuma ou pluma, agora já se encontra cansada, pois é a última 

que morre.  

          Passemos agora para o poema Do Outono e do Silêncio publicado em 1911 no livro 

Legenda da luz e da vida: 

Ah como eu sinto o outono 

nestes crepúsculos dispersos, 

de solidão e de abandono! 

nessas nuvens longínquas, agoureiras, 

que têm a cor que um dia houve em meus 

versos 

e nas tuas olheiras... 

Tomba uma sombra roxa sobre a terra. 

A mesma nuança em torno tudo encerra 

nuns tons fanados de ametista. 

Caem violetas... 

Paisagem velha e nunca vista... 

Paisagem próxima e tão distante... 

A luz foge, esfacelando 

em silhuetas 

os troncos da alameda agonizante. 

O outono é uma elegia 

que as folhas plangem, pelo vento, em 

bando... 

E o outono me amargura e anestesia 

com o silêncio... 

Silêncio 

das ressonâncias 

esquecidas 

que o fim do dia deixa sempre no ar... 

Silêncio 

irmão das covas, das ermidas, 

incenso das distâncias, 

onde a memória fica a ouvir perdidas 

palavras que morreram sem falar...       

           

          Poema composto de trinta versos dispersos de forma irregular em uma única 

estrofe. As rimas utilizadas nos passam a sensação de que o ritmo do poema ora está 

aberto (terra / encerra) ora se fecha (outono/ abandono), ou seja, há aproximação e 

distanciamento respectivamente.  

          Do Outono e do Silêncio é uma elegia que canta aos quatro cantos como o eu lírico 

está paralisado pelo silêncio. A imagem seria como se eu lírico estivesse sentado numa 

cadeira de balanço envolto por um cenário de outono que o deixa amargurado. O silêncio 
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anestesia esse eu lírico e expressa um ambiente angustiante e aflitivo, justamente por ter 

essa relação com a morte.  

          Como sabemos, o incenso é uma mistura de componentes aromáticos que tem a 

função de elevar espiritualmente tanto o ambiente no qual são utilizados, quanto o ser que 

presencia o momento, servindo assim como um agente mediúnico das intenções humanas 

ao plano superior. Somos também tomados pela manifestação de atmosferas 

harmonizadas, que propiciam um estado de imersão espiritual. Assim, para esse eu lírico, 

é como se o silêncio o levasse a refletir sobre tudo o que queria ter dito e não disse, feito 

e não fez. Esse incensar também o faz ver “aquela paisagem velha e nunca vista”, ou seja, 

após a harmonização de seu espírito ele enxerga com um novo olhar o que está ao seu 

redor.  

         Do Outono e do Silêncio saúda-nos com a estação do ano de clima ameno e do 

amarelar das folhas. Além disso, o outono é a estação do meio tom, não é verdadeiramente 

frio ou quente, ou seja, é a estação em trânsito entre os dois. Há também um ar nostálgico, 

de tristeza, amargura e melancolia em tons de surdina.  

          Por estar entre a passagem do fervor do verão e da calmaria do inverno, o outono é 

a estação da introspecção, de certa melancolia e, consequentemente, um momento mais 

silencioso. Devido a isso, é frequente nos depararmos com o outono na literatura e em 

quase todos os poemas penumbristas, pois sua simbologia está associada à morte, à 

nostalgia, ao retraimento do EU perante a Natureza. Para Ludwig Scheidl (1985, p.158), 

os poetas se valem do outono não só como a imagem da queda das folhas, mas também, 

como uma forma de concretizarem sentimentos de pesar, dor e saudade, ou seja, a imagem 

outonal como metáfora que propicia a realização/materialidade desses sentimentos.  

        A partir disto, por sabermos que o outono anuncia e carrega consigo a ideia de 

decadência e silêncio, no poema o eu lírico se vê diante de um clima de tensão em um 

ambiente agonizante, uma atmosfera bolorenta e fúnebre, já que além das imagens criadas 

pela descrição do eu lírico, o ritmo do poema também nos dá a sensação de sua agonia 

incomunicável em meio a essa anestesia que é o silêncio, deixando-o com “palavras que 

morreram sem falar”. 

          Neste primeiro capítulo, vimos como se deu o período pós-simbolista que 

antecedeu o Modernismo. Período esse no qual a tendência penumbrista fez parte e, 
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segundo Drummond, “era uma forma diversa de escrever, entre as formas de 1915-1920. 

Não seria a mais profunda; era a mais delicada” (In: GLEDSON, 1945, p.28). 

          Vimos também que analisar poemas penumbristas a partir do Stimmung faz com 

que tenhamos um melhor entendimento das atmosferas e estados de espírito da obra, 

fatores primordiais nesse modo de fazer poesia.  Após compreendermos um pouco mais 

sobre esses aspectos, faz-se necessário agora que entendamos como se deu a troca de 

experiências entre Mário e Drummond, e como isso foi fundamental para o poeta aqui 

estudado.  

 

 

CAPÍTULO II 

 

Os Andrades e a Lição de amigo 

 

 Puxar conversa não é diferente de trocar cartas. Puxar conversa na rua 

é o modo de se aproximar agressiva e despudoradamente, sensual e                                                       

fraternalmente, do outro, para que o outro, ao passar de objeto                                                                   

a sujeito, transforme o sujeito que puxara a conversa em objeto. 

(ANDRADE, 2002, p.15) 

 

 

          Neste capítulo trataremos sobre a influência literária no estudo comparativo, ou 

não, de obras literárias, pois assim como disse Tolstoi, “há um infinito labirinto de 

conexões que constitui a matéria da arte”. (in BLOOM, 2013, p. 15) 

         Ao refletirmos acerca do pensamento acima de Tolstoi, podemos chegar à conclusão 

de que todo texto ou obra literária está ligado a algo que o precedeu. O que nos faz lembrar 

de outro pensamento que corrobora o do escritor Russo: “na natureza nada se cria, nada 

se perde, tudo se transforma”. Lavoisier e Tolstoi viveram em épocas completamente 

distintas, entretanto, conseguiram enxergar o poder das conexões e das mudanças por 

detrás de cada produção, sejam elas social, artística ou literária.  

         A propósito, no que diz respeito às conexões, podemos chegar às influências 

recebidas por Drummond desde a sua juventude literária bebendo em fontes penumbristas 
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até o poeta modernista em formação. Com relação às mudanças, chegaremos ao processo 

de maturação sofrido pelo mesmo jovem poeta mineiro até que ele chegasse à maturidade 

pela qual o conhecemos. Vale ressaltar aqui que não temos um processo de maturação 

completamente fechado, até porque, jamais deixaremos de amadurecer e evoluir e, em se 

tratando de Drummond, ele nunca deixou de fazer releituras de si mesmo e de se 

aprimorar, como veremos mais à frente.  

          (...)Dizer, como muitos o fizeram, que Drummond ‘nasceu 

modernista’ significa ignorar suas primeiras influências literárias, o 

grosso de sua produção da juventude e a passagem que, a exemplo dos 

mestres Mário e Bandeira, ele teve que fazer do simbolismo decadente 

para seu modernismo suado e construído. (MARQUES, 2011, p. 15)        

          Ao tratarmos de conexões e influências, estamos longe de falarmos em cópias ou 

aceitações de cabeça baixa, fáceis de serem feitas, sem nenhuma luta ou impasse por 

detrás. Se assim o fosse, não estaríamos falando de Drummond e sim, de alguém muito 

distante de sua personalidade forte e gauche2. Toda transformação por menor que seja, 

demanda cuidado, reflexão e, no caso Drummondiano, uma verdadeira batalha interior. 

Sempre houve o jogo de contradições, as inquietações, mas mesmo assim, as trocas com 

seus correspondentes foram imensuráveis.  

          Como sabemos, o jovem poeta Itabirano era fruto do minério de ferro, dos vales 

mineiros, ou seja, de um espaço geográfico capaz de moldar o ser humano, fazendo com 

que este fosse introspectivo, observador, comedido e um tanto quanto pessimista. Assim, 

nada mais natural do que deixar que esse lado aflorasse na literatura. No caso 

drummondiano, isso aconteceu tanto em sua fase penumbrista3, quanto na sua fase 

modernista revelada pelos três atos existenciais do gauche: Eu maior que o mundo; Eu 

menor que o mundo e Eu igual ao mundo.  

          O pessimismo do poeta era expresso até mesmo em sua ideia de não pertencer ao 

seu local de nascimento, ou seja, o seu déracinement (desenraizamento): “É que nasci em 

Minas, quando devera nascer(...) em Paris(...), o meio em que vivo me é estranho: sou um 

exilado”. (ANDRADE, 2002, p. 22) 

                                                           
2 Substantivo feminino de origem francesa que significa à esquerda, torto e/incompatibilizado.  
3 Devido a sua imersão na literatura Decadentista inspirada por Anatole France – o poeta francês do pessimismo e da ironia sem 

engajamento.  
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         Parafraseando Silviano Santiago, Drummond encontra-se em fuga e, está a todo o 

momento buscando suas raízes verdadeiras nos livros franceses, como o viciado em 

drogas, sendo estas, a vida e a literatura europeia. “Para o primeiro Carlos, as verdadeiras 

raízes não estão no Brasil, mas lá: em ‘países imaginários, fáceis de habitar’. 

Encontrando-se lá, é preciso que o poeta abandone o que o enraíza aqui”. (ANDRADE, 

2002, p. 23)  

          Quando CDA, em seu livro de estreia modernista, diz no poema de abertura: “Vai 

Carlos, ser gauche na vida”, ele não está só ditando as faces desse poeta dali em diante, e 

sim, temos o nascimento de um embrião desse gauche que já vem em seu processo de 

transformação desde a fase penumbrista. Assim como afirma Affonso Romano de 

Sant’Anna (1992, p. 29), o que aproxima o gauche do pícaro é justamente o fato de serem 

“displaced” (deslocados), isto é, sentir-se uma pessoa completamente desenraizada de sua 

gênese.  Vejamos por exemplo o primeiro poema dos 25, A sombra do homem que sorriu: 

Ah! que os tapetes não guardem 

a sombra inútil dos meus passos... 

eu quero ser, apenas, 

um  homem que sorriu e que passou, 

erguendo a sua taça, com desdém. 

 

          A partir da ideia do displaced4, temos um eu lírico em completa negação com suas 

raízes, pois, ele não quer que “os tapetes guardem a sombra inútil de seus passos”, ou 

seja, sombra é algo que não pertence a lugar algum, ela simplesmente paira de um lugar 

para outro, sem que haja um enraizamento. Por não querer que a “sombra inútil de seus 

passos” crie raízes ali, o eu lírico está em total desacordo com aquele local e, não deseja 

guardar nenhuma memória dali. Ao dizer o “homem que sorriu e passou/ erguendo a sua 

taça com desdém”, o eu lírico nos revela a vontade de superioridade desse homem, que 

por não pertencer àquele lugar, passou, sorriu e desdenhou de tudo o que viu sem qualquer 

engajamento.  

          Para um rapaz Itabirano de nascença, mas francês de alma e coração, navegar por 

águas penumbristas era mais do que natural, uma vez que a fonte inspiradora destas estava 

nos aquíferos franceses. Sendo esse o nosso ponto de partida, é válido que saibamos como 

                                                           
4 Substantivo masculino de origem inglesa que significa deslocado.  
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se deu o encontro com Mário de Andrade e como essa conexão entre os Andrades gerou 

um dos intercâmbios mais importantes para o jovem poeta em sua fase transitória.  

          O encontro dos poetas deu-se em abril de 1924, quando um grupo de excursionistas 

no estilo “bandeirantes”, oriundos em sua maioria de São Paulo, visitava as cidades 

históricas mineiras com a fim de coletar dados do que era puramente brasileiro e podia 

figurar em suas mais distintas formas de arte. Dentre os viajantes, estavam: Olívia Guedes 

Penteado, Godofredo Teles, a pintora Tarsila do Amaral, o poeta francês Blaise Cendrars, 

Mário de Andrade, Oswald de Andrade e seu filho.  

          Com interesse no movimento literário modernista iniciado pelos paulistas, 

Francisco Martins de Almeida, Pedro Nava, Emílio Moura e Carlos Drummond de 

Andrade foram até o Grand Hotel para conhecê-los. O próprio Nava classificou o evento 

como “uma das coisas mais importantes para o nosso grupo”. Drummond vai além:  

     Para mim, então, importantíssima, pois daí resultou a amizade com 

Mário de Andrade, desenvolvida através de sucessão de cartas, trocadas 

a partir de então até dois dias antes de sua morte. (...) Não fui o primeiro 

a comunicar-me com ele (...), mas fui sem qualquer dúvida, aquele dos 

quatro que mais se correspondeu com Mário, e, portanto, mais recebeu 

dele em bens imponderáveis. (ANDRADE, 2002, p. 34) 

          Dito isso, fica clara a relevância das trocas de missivas entre os Andrades e a análise 

dessa influência para o nosso poeta a partir dos 25 poemas da triste alegria. Assim como 

na epígrafe, foi uma troca mútua, um intercâmbio de “bens imponderáveis” para um 

(Drummond) e também um aprendizado para o outro (Mário) e, quando me refiro a um 

aprendizado para Mário, digo na medida em que passou a entender a persona literária de 

CDA e a apreciá-lo. 

          Já sei mesmo como você é folha ao atá, levada pelos ventos. O 

engraçado é que se trata duma folha pensante, reagente como 

sensibilidade, que espiritualmente caminha contra os ventos, mas que 

até já está achando um certo sabor nessa malinconia5 de se deixar levar. 

Porque apesar de todas as reações e projetos e desejos, você continua 

folha. Você jamais esquecerá que no meio do caminho tinha uma pedra. 

De primeiro você me comovia, o jeito de você me esfolava o jeito meu, 

somos fundamentalmente diferentes na maneira de ser. Isto é, de ser, 

não, porque a base de nós dois é a mesma timidez, mistura dos efeitos 

da época como o nosso no-meio-do-caminho-tinha-uma-pedra 

provinciano. O que temos de diferente foi o meio de praticar a nossa 

timidez diante a vida. Você como que se esquivou à jogatina. Eu joguei 

tudo numa cartada só. Estou desconfiado que perdi, não sei. Porém 

como sou leal para com os jogos, se perder, reconheço que perdi e 

                                                           
5 Melancolia.  
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continuo verdadeiro porque perder jamais não foi desdouro pra 

ninguém. Vergonha é falcatruar e isso não faço. Você, com que 

melancolia invejosa falo isso!... você só tem a ganhar em não ter jogado. 

No princípio eu quis mudar você que nem eu. Porque, já falei, você me 

esfolava e eu queria ser amigo de você. Mas você foi discreto, me 

engambelou, continuou na mesma, deu tempo ao tempo. Foi bom 

porque hoje você não me esfola mais, não me contunde, eu já não quero 

mais mudar você. E vem a verdade surpreendente: E nós perseveramos 

amigos. (ANDRADE, 2002, p.350) 

         “E nós perseveramos amigos”. Com essa “verdade surpreendente”, Mário encerra 

mais uma de suas cartas a Drummond, com o intuito de expressar, mesmo que de uma 

forma torta, o quanto ele admirava Drummond e aprendeu muito com o gauche Itabirano. 

Se de um lado, havia o cosmopolita vestido de revolução e engajado num projeto de 

abrasileiramento cultural do Brasil, do outro, havia um “anjo torto” do interior. Mesmo 

sabendo que Drummond estava entre o seu déracinement e a sua aceitação da pátria e das 

diferenças entre eles, Mário sabia que a resistência do amigo seria parte integrante de sua 

formação, o que viriam a transformar-se em suas inquietudes. Com isso, Mário 

compreendeu a essência e a grandeza drummondiana e percebeu que não era preciso 

modifica-lo e sim, deixa-lo seguir em frente. 

          Drummond e Mário mantinham sim uma relação de amizade intensa e de 

infindáveis trocas e aprendizados, entretanto, nada era aceito tão facilmente. Não era por 

ser Mário de Andrade que Drummond viraria outro Ser. O mais interessante de tudo é 

que mesmo sabendo que tinha muito o que aprender com o outro, Drummond sempre se 

manteve fiel as suas inquietudes, num ininterrupto combate com o seu fazer poético e 

todo o reino das palavras.  

          De acordo com John Gledson, Drummond teve muitas influências além das de 

Mário de Andrade6, entretanto, não foram tão fáceis de serem aceitas. Estavam em 

constante processo de impasses, ou seja, o lutador lutou não só com as palavras, mas 

consigo mesmo e com sua transformação. A influência de Mário sobre Drummond foi 

completamente distinta da de Álvaro Moreyra sobre o jovem CDA, pois esta se baseou 

mais em um processo de imitação do poeta Carioca do que em uma expressão do seu real 

eu-drummondiano. Foi mais um deixar-se levar pela onda da vez, do que uma deglutição 

daquilo que poderia servir à sua persona literária. “Ao contrário da influência de Álvaro 

Moreyra, por exemplo, a influência de Mário deu espaço para Drummond desenvolver 

                                                           
6 Anatole France, Álvaro Moreyra, Julles Supervielle e Paul Válery estão entre os mais conhecidos.  
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seu próprio estilo e atitude, de maneira que o rompimento foi indolor e gradual, e mesmo 

talvez, até certo ponto, inconsciente. Foi tanto estilística quanto temática” (GLEDSON, 

2003, p.70).  

          Em carta datada de 19257, Mário de Andrade discorre sobre a questão de sua 

ingerência sobre Drummond e, já inicia afirmando que tudo é influência neste mundo, 

pois, “cada indivíduo é fruto de alguma coisa”, o que corrobora o pensamento de 

Lavoisier e Tolstoi que citamos no início. No entanto, Mário faz uma ressalva dizendo 

que é de suma importância que a distinção entre o que é influência e o que são 

transformações de nossa identidade seja feita e, vai além alertando CDA: “Se os meus 

exemplos declancharam8 alguma coisa em você, se lembre sempre que você nunca me 

olhou com mimetismo ou servilismo graças-a-Deus, porém, me critica, me pesa, escolhe 

e ama o que é também seu” (2002, p.113). Sendo assim, CDA foi um aluno crítico que 

aprendeu com Mário a desenvolver suas habilidades e, a encontrar-se dentro de si mesmo 

e não nos outros.  

          Muito já se discutiu e falou acerca de Mário ter sido pura e simplesmente um mestre 

para Drummond. Não discordo por completo, entretanto, como está reforçado na carta, 

Mário também foi uma espécie de aluno e Drummond o professor, ou seja, a troca era 

mútua, como na metáfora da árvore: 

     As almas são árvores. De vez em quando uma folha da minha vai 

avoando pousar nas raízes da de você. Que sirva de adubo generoso. 

Com as folhas da sua, lhe garanto que cresço também. (2002, p. 113) 

          Ao se despir perante o amigo, Mário também se veste. Ao servir de adubo para 

germinar no amigo, o mesmo acontece com Mário tendo o adubo de Drummond, isto é, 

pode parecer paradoxal, mas é justamente no avesso que os dois encontraram suas 

afinidades e reconhecimento.  

          Sabemos que as intertextualidades, as conexões e as influências acontecem e não 

há como evitá-las, o que seria um despir-se por completo e acabar como tabula rasa. No 

entanto, tratamos aqui duma empatia, afinidade com aspectos do outro, balanceados com 

os nossos como num intercâmbio no qual carregamos o nosso eu, mas ao nos deparar com 

o novo, somos banhados de experiência e de troca. Assim, ao pesarmos na balança, 

saímos com um novo olhar sobre nós mesmos e o entorno. Ao intercambiar ideias, 

                                                           
7 Vide anexo I para carta na íntegra. 
8 Forma utilizada por Mário para se referir à ideia de deslanchar, motivar, despertar.  
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pensamentos e poesias com Mário, Drummond pode ver um pouco de si mesmo no outro 

e, um pouco de Mário em si, mas no fim, tudo é brasileiro, como disse M.A.  

          Sendo assim, amamos o que nos reflete a nós mesmos, ou seja, é preciso que 

tenhamos a nossa identidade, mas é preciso que estejamos abertos a afinidades com as 

influências que virão, até para que assim possamos aos poucos construir melhorias ou 

desenvolver ainda mais o que somos. Digo isso pois, usando as palavras do próprio Mário, 

devemos fugir “dos processos muito pessoais de exteriorização dos outros”, mas nunca 

de “influências espirituais”, pois “elas determinam a nossa categoria” e fazem com que 

possamos enxergar e até elevar o nosso próprio Eu.  

          Uma ressalva foi feita por MA e devemos reforçá-la. É preciso que coloquemos na 

balança, critiquemos e, desse processo, possamos retirar o que pode ou o que é também 

parte de nós. Dito isso, a influência de Mário para Drummond foi sim um “bem 

imponderável”, uma vez que deu espaço para Drummond desenvolver sua persona. É 

claro que nos momentos de mestre, Mário sabia como transmitir seus ensinamentos e 

críticas à Drummond, de forma que este poderia e deveria ouvir, digerir e produzir algo 

genuinamente Drummondiano. Como o próprio Mário afirmou, por ser mais velho e ter 

mais experiência, ele “já resolveu algumas equações”, mas não revela o resultado e sim, 

como as fez. Com isso, o aluno Drummond deveria chegar ao seu resultado, mesmo que 

a resolução fosse diferente e o caminho tortuoso.  

     (...) Responda, discuta, aceite ou não aceite, responda. Amigo eu 

serei sempre de qualquer forma. Não é a amizade e a admiração que 

diminuirão, é a qualidade delas. Amizade triste ou amizade alegre e do 

mesmo jeito a admiração (ANDRADE 2002, p. 52) 

          

           Por conseguinte, não há como deixarmos de pensar nos momentos de confronto 

entre os dois. Não um confronto físico ou que abalasse por completo a amizade dos dois, 

mas um embate ideológico mesmo. Havia sim momentos de contradição entre os 

Andrades. A exemplo disso, temos a diferença política entre os dois. De um lado, um 

tenentista mineiro e, do outro, um constitucionalista do movimento paulista, ou seja, 

“inimigos” durante a Revolução de 30. “Um tenentista pode ser amigo de um 

constitucionalista? Um constitucionalista pode ser amigo de um tenentista? A resposta às 

duas perguntas traz à baila dois momentos delicados na amizade de Carlos e Mário” 

(ANDRADE, 2002, p. 31).   
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          Num primeiro momento, em outubro de 1930, Carlos telefona a Mário com o fito 

de oferecer-lhe sua amizade mais sincera, pois Mário, além de estar no lado dos 

perdedores, estava passando por momentos difíceis, uma vez que seu irmão tinha sido 

preso. Num segundo momento, Mário estando novamente no lado perdedor, dirige-se a 

Drummond através de uma carta não muito simpática, pedindo desculpas por ser um 

apaixonado e que faria tudo para ver São Paulo separado do Brasil. Completa dizendo 

que nacionalmente falando, CDA era um inimigo seu e, que mesmo CDA não sentindo 

isso, ele sentia.  

         Nessa missiva, Mário de Andrade também mostra um pouco de sua essência e de 

todo o seu projeto nacionalista. Ele não foi idealista, teórico ou pensador das mudanças. 

Apenas as colocou em prática. Afirmava ser um apaixonado, entregando-se de corpo, 

alma e intelectualidade à causa.  

         Outro aspecto que exemplifica esse jogo de contradições entre os dois é o fato de 

Drummond estar muito ligado às ideias de Joaquim Nabuco em seu livro Minha 

Formação, no qual Nabuco reforça a ideia do despaisamento provocado por culturas 

estrangeiras. Para Mário, “havia uma doença mais grave, de que todos estavam 

infeccionados: a moléstia de Nabuco”.  (ANDRADE, 2002, p. 70)  

          Em réplica a Mário, na carta datada de 1924, Drummond mostra-se ainda muito 

ligado à França e tudo o que diz respeito a ela. Devido à influência da cultura francesa 

entre nós, o jovem Drummond não conseguia se perceber como brasileiro, porém, sentia 

que precisava “resignar-se em meio aos indígenas”, tendo tal ato desaprovado pela razão 

e apoiado pelo coração, embora mesmo se declarando hereditariamente francês, sabia que 

era indecente e desrespeitoso ser francês no Brasil. Com isso, temos o choque de ideias 

entre os Andrades posto novamente à prova. Embora isso não fizesse com que a amizade 

dos dois perdesse força, valor ou respeito e sim, acarretasse um crescimento mútuo e na 

descoberta da persona de cada um que, aos poucos, era revelada.  

          Na mesma carta, Drummond ainda se mostra aberto às posições de Mário e diz 

concordar em parte com o amigo, e que, ainda assim, achou necessário expor sua 

oposição, mesmo sabendo que esta não tenha sido “substancial”: 

     (...) Não chego ao cúmulo de louvar a contradição, porque noto que 

é esse um processo indecoroso de desculpar, muitas vezes previamente, 

erros indesculpáveis. Admito a humanidade das contradições; provocá-

las, ou exibi-las como um enfeite, acho frívolo. Assim, repito que 
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haverá, talvez, mais de uma incoerência no que lhe escrevi, mas 

involuntariamente. O que muito voluntariamente procurei foi mostrar-

lhe o porquê da minha oposição a alguns conceitos de sua carta. Vejo 

agora que essa oposição não é substancial e que, no fundo, estamos de 

acordo. Ou melhor: eu estou de acordo consigo. Você despreza acima 

de tudo a vil imitação dos modelos estrangeiros, e eu só posso secundá-

lo nessa atitude. Porque, se respeito a tradição francesa, não respeito os 

falsificadores nacionais dessa tradição. Você veio dar, com seus poemas 

de um ritmo largo e desabusado, uma espantosa liberdade aos nossos 

poetas. Quer agora que eles marchem por si mesmos, que avancem, que 

sejam um pouco doidos, e tudo isto é justíssimo. (ANDRADE, 2002, p. 

60) 

           

          É interessante notarmos que esse jogo de contradições entre Mário e Drummond, 

além de ser fruto da origem dos dois, da formação deles e de todo o entorno, ou seja, 

província versus metrópoles / tradição versus o novo / Europa versus Brasil; é também 

pautada nas inquietações já vividas pelo jovem que já tem o embrião do gauche dentro de 

seu ser e se vê diante da figura de Mário de Andrade; um turbilhão de ideias e projetos 

para a brasilidade em forma de gente. No entanto, mesmo na discordância de alguns 

pontos, Drummond acaba por perceber que através do “ritmo largo e desabusado” de 

Mário, uma “espantosa liberdade” o tomava de assalto. Para Mário, não havia contradição 

e ele não se espantava com o que lia do amigo, pois, “tudo isso ainda são caraminholas 

metidas na cabeça de Drummond pelas letras do senhor France et caterva”.  

          Ainda em 1924, um dos fortes impasses entre o jovem Drummond e Mário foi a 

questão do nacionalismo. Para Drummond, o nacionalismo seria algo completamente 

diferente de universalismo e, existiriam mil maneiras de ser em que a pior delas seria 

justamente ser nacionalista. Algo que vai diretamente ao encontro de um dos princípios 

básicos do projeto mário-andradiano. Para Mário, ser nacionalista era simplesmente ser 

nacional, valorizar o nosso e universalizar não só a cultura e literatura do país, como a 

nossa nação frente às grandes civilizações e tradições do mundo.  

         (...) E afinal não chegamos a nenhum acordo, embora eu, 

praticamente, esteja a seu lado, e, recusando as suas teorias, aceito com 

entusiasmo as suas criações. Se não estou confuso, o nosso debate (será 

mesmo um debate?) gira menos sobre a necessidade de ser brasileiro 

que sobre os meios de vir a sê-lo. Disse-lhe que acho muito difícil 

naturalizar-me Cruzeiro do Sul. Tenho cá as minhas razões. Não são, 

como você pensa, ditadas pelo senhor Anatólio e seus respeitáveis 

confrades, de cuja companhia gradualmente me afasto. Confesso-me 

francês, porém não anatoliano. Para mim, como para você, o senhor 

Anatólio é uma besta, uma besta, uma besta. Espanto-me de como 
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pudemos discutir a respeito de um cavalheiro sobre o qual temos a 

mesma opinião. Apenas eu me confesso grato a essa besta porque os 

seus livros me desviaram de alguns outros, infinitamente piores, numa 

época de formação intelectual. E isso aconteceu a tanta gente! Graças a 

Deus, andei um pouco mais, revirei outros autores, mexi em outras 

almas, e considerei que Bergeret, Coignard, Bonnard, toda essa tropa 

era calcada no mesmo modelo, e que esse modelo já não prestava para 

mim. E passei a achar o senhor Anatólio um ‘autor de ocasião’, bom 

pra certas circunstâncias, como, em geral, todos os produtos 

farmacêuticos. Eis aí. Hoje, ele já não é mais o meu escritor de 

cabeceira. (Esta história de escritores de cabeceira é um pouco ridícula, 

mas acontece.) ”. (ANDRADE, 2002, p. 77) 

            

          É interessante notarmos como já há um certo amadurecimento de ideias e conceitos 

sobre nacionalidade, influência e outros aspectos na carta de número cinco, trocada entre 

os Andrades. Drummond mostra-se desapegado aos ares finisseculares e vê Anatole 

France como um “autor de ocasião” e, como toda ocasião, é algo flexível, mutável e que 

amanhã, com certeza, já não será mais eficiente ou com a mesma intensidade de outrora.   

          Para que possamos entender melhor  as cartas trocadas entre o os Andrades e saber 

em quais aspectos específicos Mário foi peça fundamental nos caminhos iniciais de 

Drummond, faz-se necessária uma breve explicação da vida e do projeto nacionalista do 

poeta de Paulicéia Desvairada para “abrasileirar o Brasil”.  

 

2.1 Eu sou trezentos, sou trezentos- e- cinquenta. 

 

          Para um poeta de muitas incumbências e ações, nada se encaixa melhor para 

descrevê-lo como o título de um dos seus poemas: Eu sou trezentos, sou trezentos-e-

cinquenta. Realmente, Mário Raul de Moraes Andrade foi um homem que esteve sempre 

em ação e, devido a isso, parecia múltiplo. Talvez não só parecesse, mas o fosse. É 

importante advertir que não nos aprofundaremos na vida e obra deste arlequim. Até 

porque, para uma persona que se multiplica e se divide em muitos, seria necessário um 

estudo aprofundado, como já existem vários na academia, porém, o nosso foco tentará 

iluminar a razão pela qual certos aspectos da vida e obra de MA influenciaram CDA , 

como houve um crescimento intelectual e pessoal do jovem mineiro ao longo das 161 

cartas trocadas entre eles.  
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          Ao me referir a Mário como agitador, sigo um caminho já trilhado pelo escritor 

Eduardo Jardim, quando ele, em algumas de suas sínteses sobre o modernista, descreve 

Mário como a “figura central na vida intelectual do país” (2015, p.08) entre 1917 e 1937.   

          O Papa do modernismo, ou melhor, Mário de Andrade, nasceu em uma São Paulo 

provinciana e, ao longo do tempo, viu sua cidade sofrendo alterações e se modernizando. 

Por que não levar essas mudanças e modernidade para a literatura e a cultura do país? 

Essa, sem dúvida, é uma pergunta cuja resposta está na própria obra de Mário. Poeta, 

escritor, musicólogo, crítico literário, ensaísta, mestre, conselheiro e missivista. São 

múltiplas as funções desse intelectual agitador e solidário.  

      Mário de Andrade parece ter investido, com incansável trabalho 

autodidata, em vários domínios do conhecimento – poesia, literatura, 

belas-artes, música, folclore, etnografia e história -, tornando-se um 

homem de muitos ‘instrumentos’. Assim, ainda jovem, conseguiu se 

impor como um dos líderes do modernismo e de sua geração intelectual. 

(BOTELHO, 2012, p. 12) 

 

          Havia uma urgência em realizar essas mudanças e Mário colocou em prática um 

verdadeiro projeto de modernização cultural e abrasileiramento do país. Era preciso sentir 

e pensar o Brasil. Era inaceitável para ele que tudo o que fosse verdadeiramente nosso, 

não era valorizado como o que era estrangeiro. No entanto, não era um caso de xenofobia, 

pois Mário não desejava banir ou criar uma barreira entre o que fazia parte da cultura do 

país ou não, ao contrário, ele queria que os brasileiros aprendessem a enxergar o potencial 

e a força do que estava bem debaixo do nariz de todos. Era preciso então, sentir-se 

brasileiro e pensar o país como inspiração, ação, criação e pano de fundo para muitas 

narrativas, para que surgisse algo puramente brasileiro, original,  com a nossa marca e 

que seria finalmente enquadrado no cenário cultural universal.  

          Na carta número quatro de 1924, Mário questiona Drummond de que maneira o 

Brasil e os brasileiros poderiam acrescentar para a grandeza da humanidade. Ao invés de 

sermos mera cópia de outras culturas, era preciso ser brasileiro, pois, dessa forma a 

humanidade estaria mais rica de outra raça e cultura. Além disso, as necessidades e os 

ideais do povo francês e/ou alemão, por exemplo, são completamente diferentes do nosso 

povo; não há como ser uma cópia e sim, é preciso aceitar o nosso ideal e criar a orientação 

brasileira. Mário ainda completa dizendo que assim “passaremos da fase do mimetismo 

para a da criação e então seremos universais”.  
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         Ainda nessa carta, podemos perceber com clareza os objetivos do que seria esse 

projeto nacionalista de Mário. Modernizar os próprios brasileiros e abrasileirar a nossa 

era um estilo de vida, de pensamento, do modo de ser e também um ato de modernidade 

e de coragem. Afinal, tentar mudar o que já está enraizado no povo daquela época, era 

um grande ato de ousadia, pois se tratava de um plano audacioso, visto por muitos como 

desatino ou ufanismo.  

          Uma forma muito utilizada por Mário para espalhar os ideais dessa revolução era 

através de cartas. É até um dos fatores que fez com que ele pudesse ser múltiplo, uma vez 

que, além de seus projetos, MA se dividia nos de seus amigos, sendo os mais conhecidos: 

Manuel Bandeira e Carlos Drummond. Essas cartas foram e são fundamentais para 

melhor compreendermos quem foi Mário de Andrade e em que aspectos ele se baseava 

para pensar o Brasil e ser figura ativa no processo de transformação. Através delas, Mário 

se revelava e podia assim, ser trezentos, trezentos-e-cinquenta e juntar o seu exército 

intelectual para um Brasil brasileiro. Em cada uma temos uma visão e uma ideia de quem 

foi MA e quais eram suas lutas. Figura altamente crítica, MA foi fundamental para 

incentivar os jovens escritores da época, agindo assim, como veículo de transformação 

para muitos.  

          Uma das faces mais interessantes da atuação de Mário de 

Andrade deu-se por meio da correspondência que manteve com seus 

contemporâneos. Por seu volume, regularidade, interlocutores e 

significado na cultura brasileira, a epistolografia de Mário de Andrade 

constitui, como chamou a atenção o crítico literário Antônio Candido, 

talvez o maior monumento do gênero no Brasil. Correspondente 

obstinado, como ele próprio se reconhecia, Mário de fato escreveu 

muito e a muitos, dialogando com escritores, artistas plásticos, músicos 

e personalidades públicas, seus companheiros de gerações modernistas 

ou jovens iniciantes. (...) Mas o que não pode se perder de vista, 

fundamentalmente, é o reconhecimento, como dissemos antes, da parte 

de Mário de Andrade, de que a renovação cultural pela qual lutava 

envolvia o trabalho coletivo e a intensa interlocução inclusive entre 

gerações diferentes. (BOTELHO, 2012, p. 40) 

           

          Como dizem, “uma andorinha só não faz verão”, Mário precisava espalhar as 

sementes em muitas outras mentes e fazer com que a mudança e a ação fossem coletivas. 

Era preciso dinamizar para avançar.  Sua imensa correspondência cumpriu a função de 

dinamizar o pensamento cultural sobre o país. O caso de Drummond ilustra muito bem a 
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liderança de Mário e sua influência no voo penumbrista do mineiro para o pouso na 

modernidade.  

         As cartas de Mário ficaram constituindo o acontecimento mais 

formidável de nossa vida intelectual belo-horizontina. Eram torpedos 

de pontaria infalível. Depois de recebê-las, ficávamos diferentes do que 

éramos antes. E diferentes no sentido de mais ricos ou mais lúcidos. 

Quase sempre ele nos matava ilusões, e a morte era tão completa, que 

só podia deixar-nos ofendidos e infelizes. (ANDRADE, 2011, p.15)  

            

          Esse trecho retirado de Confissões de Minas faz saltar aos olhos a importância de 

Mário na formação de muitos poetas. Professor implacável em suas lições e 

apontamentos, não queria cópias de si mesmo e sim, fazer com que cada um de seus 

“alunos” encontrasse o seu próprio Eu. O que não foi nada fácil, de modo que, como 

sabemos, os jovens escritores mineiros estavam imersos e completamente embriagados 

pelo passadismo finissecular de Anatole France. No caso drummondiano, houve sim um 

“aprendizado”, entretanto, como já vimos anteriormente, foi um processo de intenso 

combate.  

          O próprio Drummond (2011) afirma que “havia excesso de boa educação no ar de 

Minas Gerais e os moços precisavam deseducar-se”, isto é, houve um processo de 

instrução desses jovens através da “desinstrução”. Foram virados às avessas pelos 

modernistas que precisavam fazer com que estes moços se desprendessem das tradições 

europeias tão arraigadas em suas formações, para que assim, se voltassem para o Brasil.  

          Segundo Evelina Hoisel (2005, p.06), esse caminho através da “desinstrução” foi 

um conceito de aprendizagem muito valorizada pelos modernistas de 1922 por se tratar 

de um rompimento com a pedagogia institucionalizada formal que seguia os padrões 

europeizantes da época. Por exemplo, nas obras de Mário, era recorrente o uso de “erros”, 

ou seja, o uso de palavras oriundas da fala das classes mais populares, o que era contrário 

ao conservadorismo eurocêntrico dos intelectuais dos anos 20.  

          Para Mário de Andrade, o poeta que concebeu Os 25 poemas da triste alegria não 

poderia continuar trilhando o caminho das sombras do passado, ao passo que as mudanças 

eram muitas e chegavam depressa no novo século. Fazer com que o jovem CDA chegasse 

ao poeta modernista de Alguma poesia, era para Mário, parte de sua vocação modernista, 

e, seria também, um grande ganho para o seu projeto nacional.    
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          Veremos através de cartas selecionadas que as instruções são as mais variadas 

possíveis, desde leituras, publicações, a aspectos estilísticos. Do social ao literário e do 

privado ao universal. Tudo era questão de expressão, criação e revolução, uma verdadeira 

educação modernista em forma de amizade longa e verdadeira. Além disso, é realmente 

tocante ver, com essa troca de correspondências, como se dá esse crescimento e 

maturação do jovem Drummond e, ver como ele passa a ser brasileiro e a pensar o Brasil. 

Arriscaria até a dizer que Mário poderia perfeitamente ter dito ao jovem penumbrista: 

“Vai Carlos, ser brasileiro na vida! ” 

 Por conseguinte, é chegada a hora da Lição de amigo.  

 

2.2 Lição de amigo    

 

          Quase todas as relações em nossas vidas fazem com que a experiência se torne um 

aprendizado, mesmo sendo uma lição oriunda de um trauma ou desilusão. Para o 

professor, esse aprendizado está na troca entre ele e seus alunos e vice-versa, num 

processo mútuo.  

          É sabido que o objetivo do professor ao transmitir conhecimento aos seus alunos e 

o que eles aprendem podem ser levados, de alguma forma, para as suas vidas. Parece-nos 

claro, então, que a finalidade da formação é desenvolver o espírito crítico e o intelectual 

dos alunos, deixando-os prontos para o mundo. Assim, ao passarem por essa experiência, 

os alunos se transformam e, aos poucos, vão se conhecendo e se formando enquanto 

sujeitos pensantes, para a construção e ampliação da própria identidade.  

          Relacionando estas reflexões com a Lição de amigo, veremos que Mário foi um 

grande professor para Carlos. O encontro dos Andrades e a troca de correspondências 

foram um verdadeiro processo de amizade, é claro, mas também, de educação. Foi um 

processo de formação modernista para o poeta mineiro que ainda estava preso às amarras 

do decadentismo. Como mestre, Mário transmitiu muitas lições ao “aluno” Drummond e, 

como o próprio Drummond afirma, foram “bens imponderáveis”. O aprendizado foi 

essencial para o crescimento de CDA. É importante reafirmar que o mestre não pretendia 

produzir clones de si, e sim, instigar seus alunos a enxergarem o mundo de possibilidades 
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que eles teriam com a modernidade cultural brasileira e com a universalização dessa 

brasilidade.  

          Após o encontro no Grande Hotel, Drummond sabia que algo realmente grande o 

esperava, caso ele mantivesse contato com Mário de Andrade. Para um legítimo mineiro 

do interior, ou seja, uma pessoa reservada e observadora, ele sabia que era preciso vencer 

a timidez e dar o primeiro passo rumo ao que viria ser um dos grandes atos de sua vida, 

pois, além de ganhar um grande amigo, passou a entender o que era o modernismo 

pregado pelos paulistas. Dito isso, vejamos a primeira carta entre os missivistas: 

Belo Horizonte, 28 de outubro de 1924    

 Prezado Mário de Andrade     

         

 Procura-me nas suas memórias de Belo Horizonte: um rapaz 

magro, que esteve consigo no Grande Hotel, e que muito o estima. Ora, 

eu desejo prolongar aquela fugitiva hora de convívio com seu claro 

espírito. Para isso utilizo-me de um recurso indecente: mando-lhe um 

artigo meu que você lerá em dez minutos. Dois méritos: é curto e ‘fala 

mal’ do senhor Anatole France (Aliás, Anatole France é um velho vício 

dos brasileiros, e meu também.)    

           Li uma excelente carta que você enviou ao meu amigo Martins 

de Almeida. Quanta verdade nas suas ideias! E quanta força 

desabusada! Estou convencido que a questão da literatura no Brasil é 

uma questão de coragem intelectual. Ou por outra: é preciso convencer-

se a gente de que é brasileiro! E ser brasileiro é uma coisa única no 

mundo; é de uma originalidade delirante. Não confundir com 

nacionalismo. Aliás, você sabe disso melhor do que eu.   

          Tenho imenso desejo de conhecer o seu Noturno de Belo 

Horizonte. Numa carta, que tive o prazer de receber de Manuel 

Bandeira, há entusiásticas referências a esse trabalho. Ser-lhe-á difícil 

ou importuno comunicar-mo?  Recomende-me ao Oswald, de quem não 

tenho notícias, embora lhe escrevesse.     

     Meu apertado abraço do seu 

     Carlos Drummond  

     Rua Silva Jardim, 108. 

          

           Drummond anseia em prolongar o contato que teve com Mário. Ele já vê no 

paulista o vigor de suas ideias e a “força desabusada”. Outro aspecto que também está 

presente na carta é o sentimento de brasilidade. Se para Drummond era preciso 

“convencer-se” de que ele era brasileiro, era porque isso também seria um impasse, uma 

inquietação para ele, ou seja, estaria aí também um indício de uma das “lições” de Mário 

a Drummond: sentir e pensar o Brasil. Era aceitável que as influências francesas, por 
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exemplo, viessem, mas que não prevalecessem sobre o espírito brasileiro. Nossa língua 

cotidiana e regional, nossas paisagens, nossos índios, tudo deveria fazer parte do projeto 

modernista, isto é, era parte de um processo de renovação intelectual e cultural do Brasil. 

          Um dos “bens imponderáveis” no qual Drummond revela ter ganhado de Mário é, 

com certeza, a maturidade para pensar a poesia. Foi através dela que a lição de amigo 

baseou-se, fortaleceu-se e voou em liberdade.  Na maioria das cartas trocadas entre os 

Andrades, sempre havia discussões acerca da poesia. CDA enxergava em Mário um 

grande poeta, prosador e pensador brasileiro.  

          Para melhor compreendermos como se deu esse crescimento poético, intelectual e 

pessoal de Drummond, faz-se necessário que leiamos o seu comentário acerca do Noturno 

de Belo Horizonte, poema de Mário de 1924, após sua expedição bandeirante por Minas 

Gerais.  

     Recebi o Noturno de Belo Horizonte, seguramente o maior esforço 

da poesia nacional. (...)Gostei ampla, vastamente. Ele me fez crer que 

você tem razão, por isso que suas ideias nacionalistas o conduziram de 

maneira lógica a um poema tão rico de expressão e intenção, em que o 

sentimento da terra se confunde com o mais puro e desinteressado 

lirismo. Isto eu aplaudo, patrício! É poesia, e da melhor qualidade. (...) 

Quantas coisas descobriu você em Minas, numa viagem de poucos dias! 

Tenho 22 anos mineiros e quase nada sabia disso. Bandeirante! 

Comoveu-me o largo sopro de idealismo, a força, a graça amorosa 

daqueles versos. Primeiro, o pretexto de Belo Horizonte, com a 

deliciosa notação ‘o polícia entre rosas... onde é preciso, como sempre’. 

Depois, o admirável combate das árvores com a cidade, em que ‘Buck 

Jones fugiu do cartaz’. E a evocação do São Francisco! ‘Rola-Moça’ e 

o coronel Leitão dão muita cor ao poema. Duas histórias típicas. Enfim, 

tudo muito bom. Encontro, por exemplo, no fim, uma ‘água trançada 

das cachoeiras’ que tem vida própria. O diabo é aquela dissertação 

sobre pátria! Pode ser que eu me engane, e a dissertação constitua a 

melhor coisa da poesia; neste caso, serei voto vencido. (ANDRADE, 

2002, p.80) 

             

          O jovem poeta aprendeu até mesmo a ter novos sentimentos sobre sua terra natal, 

visto que, mesmo mineiro, aquelas terras eram desconhecidas para ele. Mário também 

norteou Drummond em seu processo de autoconhecimento. CDA sabia que estava numa 

fase de formação intelectual e “de extrema sensibilidade às influências de fora”. Porém, 

as certezas estavam em constante embate com as indecisões que assolavam o seu “porão 

espiritual”. (ANDRADE, 2002, p. 109) 
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           Devido a isso, um dos propósitos de Drummond era ter o seu trabalho avaliado por 

Mário para certificar-se de que estaria no caminho certo. Em carta datada de 03 de Junho 

de 1926, Drummond envia para Mário o seu caderno de versos intitulado Minha terra tem 

palmeiras, coletânea dividida em duas partes. Na primeira parte, constam versos escritos 

antes do contato com Mário. Drummond ainda adverte: “... é só por amizade que te 

comunico. Sei que são versos inferiores, até penumbristas; só valeu como documentação” 

(ANDRADE, 2002, p.220). Na segunda, que é dedicada a Mário, constam alguns dos 

poemas que viriam a fazer parte de Alguma Poesia em 1930.  

          Em sua carta-resposta de 1º de agosto de 1926, Mário analisou os poemas de 

Drummond desta primeira coletânea. Analisemos aos quadros abaixo: 

Número de poemas 

da coletânea 

analisados 

 Poemas 

aproveitados em 

Alguma Poesia 

Poemas 

aproveitados nos 

25... 

Poemas que se 

perderam9  

62 20 23 19 

         

Ordem de análise por Mário Título do Poema Livro em qual foi publicado 

1º Convite Os 25 poemas da triste alegria 

2º Sensual Os 25... 

3º Quase noturno em voz baixa Os 25... 

4º Ainda um noturno Os 25... 

5º Ninguém sabe Os 25... 

6º Biblioteca Os 25... 

7º A mulher do elevador  Os 25... 

8º Primavera nas folhinhas e nos jardins Os 25... 

9º Cromolitografia Os 25... 

10º A beleza da vida na alegria da manhã Os 25... 

11º Vê como a água sussurra Os 25... 

12º Na tarde cheia de doçura Os 25... 

13º Como se eu fosse um poeta resignado Os 25... 

14º Boneca de pano Os 25... 

15º Uma lâmpada brilha Os 25... 

16º Matinal Os 25... 

17º Doçura da hora Os 25... 

18º Gravado numa parede Os 25... 

19º Longe do asfalto Os 25... 

20º O momento feliz Os 25... 

21º A noite como uma lua Os 25... 

22º Canção do Grego Os 25... 

                                                           
9 Faziam parte de outras duas obras que acabaram por não serem publicadas, a saber: Teia de aranha e Preguiça. 
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23° Oferenda Os 25... 

24º Sentimental Alguma Poesia 

25º Haicais urbanos  

26º Espelho túnica e água  

27º História de duas mãos  

28º Sertão melancólico  

29º Destino  

30º São João del-Rei Alguma Poesia 

31º Caeté Alguma Poesia 

32º Itabira Alguma Poesia 

33º Ouro Preto  

34º Nova Friburgo Alguma Poesia 

35º Rio de Janeiro Alguma Poesia 

36º São Salvador Alguma Poesia 

37º Cisma das secretárias  

38º Nota social Alguma Poesia 

39° Política Alguma Poesia 

40º Construção Alguma Poesia 

41º Capital do Estado  

42º Raízes e caramujos  

43º Daguerreótipo  

44º Paisagem burguesa  

45º Cromo  

46º No meio do caminho Alguma Poesia 

47º Orozimbo  

48º Bucólica no caminho do Pontal  

49º Música Alguma Poesia 

50º Coração numeroso Alguma Poesia 

51º Igreja Alguma Poesia 

52º Tênis  

53º Cantiga de viúvo Alguma Poesia 

54º Dentista  

55º Eu protesto  

56º Sabará Alguma Poesia 

57º Explicação Alguma Poesia 

58º Infância Alguma Poesia 

59º Família Alguma Poesia 

60º Cidadezinha qualquer Alguma Poesia 

61º Jardim da praça da Liberdade Alguma Poesia 

62º Confissão Alguma Poesia 

 

          Nos poemas que foram posteriormente aproveitados em Alguma Poesia, 

Drummond fez algumas modificações, tais como: supressão ou acréscimo de versos, 

inserção de palavras coloquiais e modificação de pontuação, como retirada de reticências 

e ajustamento de vírgulas, por exemplo. Seguindo assim, algumas das sugestões de Mário 

em sua carta-crítica. 
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     (...) Não posso deixar de confessar o muito que lhe devo, prezado 

Mário: permite-me, nos meus versos (quase todos inéditos), algumas 

audácias que só a Paulicéia tornou possíveis. São audácias com carteira 

de identificação... Alguns desses versos seguem junto a esta carta. 

Quero ter sobre eles a sua nobre e autorizada opinião. Nos últimos 

(Minha terra tem palmeiras) creio haver indícios de que vou aplicando 

as ideias que, um pouco duro e cérebro, reluto em aceitar. Em todo caso, 

quer a sua opinião e mesmo os conselhos; recebê-los-ei de alma aberta. 

(ANDRADE, 2002, p.60) 

         Ao afirmar que mesmo “duro e cérebro” ele está se ajustando às novas 

possibilidades e perspectivas, Drummond demonstra o quanto Mário atuou de forma 

pontual nesse processo, seja através de opiniões diretas, tais como: “Igreja: poema que o 

modernismo técnico exterior inda fez ficar mais lindo, é isso mesmo!  Rio de Janeiro, 

obra-prima. Escreva ‘futebola’, fica mais visível”, ou por meio de sua poesia como 

Paulicéia, Danças e o Noturno de Belo Horizonte que mostraram a Drummond os novos 

rumos da poesia no Brasil.  

          Ao enviar uma carta à Tarsila, Mário escreve que tem amigos que estão 

“paubrasileirando” e que uma “conquista importantíssima é o Drummond” que “está 

decidido a paubrasileirar-se”, visto que escreveu um livro com o maravilhoso título de 

Minha terra tem palmeiras. Título este que nos remete à Canção do Exílio de Gonçalves 

Dias. Entretanto, ao contrário da versão ufanista de Gonçalves Dias, temos a impressão 

de que Drummond quis demonstrar já no título o seu “abrasileiramento”, ou seja, a forma 

como ele passou a ver no Brasil a possibilidade de pensá-lo culturalmente e a trabalhar 

com matéria-prima local em sua poesia, ou seja, nossa fala, nossa gente, nossa paisagem 

e nossas lutas.    

          Muitas foram as cartas em que constam discussões acaloradas sobre o nacionalismo 

e o universalismo de uma identidade brasileira e de certo modo, Mário foi crucial para 

fazer com que Drummond se sentisse brasileiro.  

          Segundo Thaís Isabel Castro (2005, p.p 3-4), a escolha do título da coletânea já se 

revela um aspecto moderno, devido à ironia provocada ao deslocar um verso de um poema 

tão marcante e simbólico do nacionalismo romântico para um título do que seria um livro 

modernista. Há também uma intenção nacionalista, mas a visão crítica do poeta frente à 

realidade brasileira vai de encontro a esse nacionalismo extremamente positivista, ou seja, 

há uma quebra de expectativa.  
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     (...) Quero apresentar-lhe mais um amigo, um camarada excelente: 

Emílio Moura. Penumbrou bastante e agora, parece, quer voar mais 

longe. (...) O Moura escreveu algumas tiras sobre João Miramar, em 

que, à parte certa da indecisão há muita inteligência, à procura de 

libertação. Confio que uns trancos lhe serão suficientes. (...) Seu 

passadismo cairá breve. Ah! Quando penso que também eu andei a 

esmo pelos jardins passadistas, colhendo e cheirando flores gramaticais, 

e bancando atitudes de sabedoria! Pois veio o imprevisto e me expulsou 

do jardim. Você, com duas ou três cartas valentes acabou o milagre. 

Converteu-me à terra. Creio agora que, sendo o mesmo, sou outro pela 

visão menos escura e mais amorosa das coisas que me rodeiam. Respiro 

com força. Berro um pouco. Disparo. Creio que sou feliz! (ANDRADE, 

2002, p.p 94-95)  

         

            Nesse fragmento retirado de uma carta datada de 06 de fevereiro de 1925, 

Drummond pede ajuda a Mário para que este retire Emílio Moura do passadismo no qual 

se encontra. Além disso, CDA expressa, mais uma vez, o quanto as lições do amigo Mário 

o ajudaram a ver as fontes brasileiras com mais interesse e apreço. Ao ser resgatado dos 

jardins de confidências, Drummond passou por uma verdadeira conversão à terra e seus 

“primeiros” contatos se deram tal qual um bebê no nascedouro: respirando com força e 

berrando um pouco.  

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

 

Uma nova face... 

 

          Os 25 poemas da triste alegria é, sem sombra de dúvida, um livro que veio para 

engrandecer ainda mais o universo drummondiano e abrir um leque de possibilidades para 

o estudo desse poeta itabirano. Vejamos a linha do tempo abaixo: 
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         Esse livro foi escrito por CDA em 1924. Nessa época, sua então noiva Dolores Dutra 

de Morais, datilografou-o e após encaderná-lo, foi dado de presente por Drummond a 

Rodrigo Melo Franco de Andrade. Não sabemos ao certo, mas em determinado momento, 

Rodrigo o emprestou a alguém e o livro desapareceu. Há rumores de que a obra teria 

voltado às mãos de Drummond tempo depois, o que nunca foi confirmado pelo poeta.  

          São muitas as histórias acerca do desaparecimento da obra original, entretanto é 

importante sabermos que esta não foi publicada por Drummond em vida, o que corrobora 

o fato de que alguns poetas e escritores não valorizam seus primeiros passos. 

          Voltando à linha do tempo acima, 1937 foi o ano de análise e crítica de Drummond 

aos seus poemas de treze anos antes. Em 2008, o professor Secchin encontrou o original 

dessa obra com um bibliófilo e começou um meticuloso trabalho rumo à publicação, que 

acabou acontecendo 88 anos depois, em 2012. 

          Devemos ressaltar que, desses vinte e cinco poemas, doze não são completamente 

inéditos, pois, entre 1922 e 1926, eles foram publicados em periódicos, tais como: 

Ilustração Brasileira, Para Todos e Diário de Minas. Os poemas são Convite, A beleza 

da vida na alegria da manhã, Quase noturno, em voz baixa, Ninguém sabe, A mulher do 

elevador, Na tarde cheia de doçura, Matinal, Longe do asfalto, Oferenda, Biblioteca, 

Uma lâmpada brilha e Canção do grego desencantado. Além desses doze, outro poema 

foi publicado em 1933, quando Drummond já se encontrava em sua fase modernista, 

Gravado numa parede. É curioso notar que um poema que foi rejeitado por Drummond 

num primeiro momento, tenha transpassado as barreiras do modernismo e vindo à tona.  

          Vale lembrar que as revistas supracitadas, Para Todos e Ilustração Brasileira, eram 

dirigidas por Álvaro Moreyra, e como sabemos, ele foi uma das figuras centrais do 

penumbrismo - servindo tanto de exemplo a Drummond - quanto à cena cultural do Rio 

de Janeiro no início do século XX.  

1924 1937 2008 2012 
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          A publicação dos 25 poemas da triste alegria ocorreu em 2012 no cenário de 

comemoração dos 110 anos do nascimento de Drummond, e para celebrar esse momento 

a editora CosacNaify lançou, em capa dura e edição fac-símile comentada, esses poemas 

produzidos pelo jovem CDA. Com isso, temos o lado penumbrista de CDA revelado. 

Lado este também desenvolvido por Ribeiro Couto e Álvaro Moreyra, como vimos 

anteriormente. 

          Ao longo de suas 162 páginas, o livro é composto por um prefácio intitulado O 

quase livro do pré-poeta, os 25 poemas, um conjunto de cinco críticas do jovem CDA 

escritas e publicadas no período de 1923 a 1924, e uma entrevista com Emílio Moura que 

foi um grande amigo de Drummond, respectivamente nessa ordem.  

         Com relação à diagramação, o livro encontra-se numa forma que pode nos remeter 

a um diário porque além da capa dura, a maneira como os poemas e os comentários nos 

são revelados, assemelha-se a algo segredado em diários da juventude.  

          O formato em “folder” é o que nos dá a impressão de algo que vai se mostrando 

aos poucos. Ao abrir o livro em determinada página, deparamo-nos primeiro com os 

comentários de CDA feitos em 1937 acerca dos poemas de outrora. Há também a 

reprodução de manuscritos de Drummond, com comentários sobre os poemas, o que 

confere um ar intimista e pessoal. Do outro lado, temos uma folha vermelha com o título 

escrito na cor preta, e ao abrirmos essa página, deparamo-nos com o poema datilografado 

ao centro. No lado direito, há novamente uma folha vermelha na qual temos a transcrição 

digitada e em itálico dos comentários do CDA, e abaixo, os comentários do professor 

Secchin seguidos da abreviatura [A.C.S].  

           Ao longo de todo o prefácio, o professor Secchin nos situa historicamente no 

contexto no qual a obra foi concebida, e ao mesmo tempo, deixada de lado por CDA. Ele 

ainda deixa claro que se tratam de dois livros em paralelo, o do jovem poeta penumbrista 

datilografado em 1924, e o do modernista, manuscrito em 1937. “O segundo examina o 

primeiro sem benevolência, com o auxílio da palavra intermediadora de Mário de 

Andrade, proferida em 1926, e com sua própria e qualificada experiência poética, 

demonstrada em Alguma poesia e Brejo das almas”. (ANDRADE, 2012, p.14) 

          Para um poeta que já começava a se preocupar com questões sociais e universais 

que viriam a ser expressas em Sentimento do Mundo, deparar-se com poemas “à moda do 
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tempo, tímidos e mecânicos” (ANDRADE, 2012, p.23), não seria uma tarefa fácil de ser 

apreciada. Crítico de si mesmo, Drummond faz avaliações bastante duras de seu trabalho 

inicial. Em carta datada de 31 de agosto de 1926, CDA confessa a Mário: 

     Preciso dizer alguma coisa sobre os reparos a meu livro. Gostei da 

franqueza e mais ainda da justiça quase sempre justa. Devo observar a 

você que toda a primeira parte do caderno não se destina a publicação, 

mandei só para você ler, ninguém mais lerá isso, inclusive o famigerado 

Momento feliz que você achou a coisa pior desse mundo e que de fato 

não está longe disso. (...) Nada disso me interessa hoje que me sinto 

orgulhoso de ter tido coragem bastante para romper com o pós-

simbolismo, o penumbrismo e outras covardias intelectuais. 

(ANDRADE, 2002, p. 240) 

            Sua maior autocrítica era a de que os poemas dos 25 “referem-se ao 

convencionalismo e à artificialidade dos textos, ao descreverem realidades alheias à 

sensibilidade ou à experiência do poeta” (ANDRADE, 2012, p. 14). Com isso, ao passar 

por treze anos de formação modernista, maturação e releituras de si mesmo, Drummond 

não poupou nem mesmo a pontuação de seus versos, como por exemplo, a crítica ao uso 

exacerbado de reticências.  

          Estamos diante de um livro histórico e marcante não só do início poético e crítico 

de Drummond, como também, da própria poesia brasileira antes do advento modernista. 

Com o fito de melhor compreendermos esses livros em paralelo – o escrito pelo 

Drummond jovem e o manuscrito com as suas críticas em 37 - e como se deu o processo 

de releitura do Drummond de 1937 para o de 1924, faz-se necessário que elucidemos a 

questão da inquietude drummondiana, pois fazer uma autoavaliação crítica nada mais é 

do que uma forma de inquietação desse eu.  

 

 

3.1 Inquietude: a pedra de toque 

 

Mas não há dúvida de que para o  

poeta o mundo social é torto de  

iniquidade e incompreensão. 

 (CANDIDO, 1970, p.75) 
 



54 
 

           Para Alcides Villaça10, tudo para Drummond antes de virar poesia é tenso, ou seja, 

o seu fazer poético é pautado nas inquietações que cercam a sua gaucherie. Segundo o 

dicionário, o substantivo inquietação diz respeito a um estado de preocupação, 

desassossego que impede o repouso e a tranquilidade, o que se enquadra no perfil poético 

de Drummond.  

          (...) O bloco central da obra de Drummond é, pois, regido por 

inquietudes poéticas que provêm umas das outras, cruzam-se e, 

parecendo derivar de um egotismo profundo, tem como consequência 

uma espécie de exposição mitológica da personalidade. Isto parece 

contraditório, a respeito de um poeta que sublinha a própria secura e 

recato, levando a pensar numa obra reticente em face de tudo que pareça 

dado pessoal, confissão ou crônica de experiência vivida. Mas é o 

oposto que se verifica. Há nela uma constante invasão de elementos 

subjetivos, e seria mesmo possível dizer que toda a sua parte mais 

significativa depende das metamorfoses ou das projeções em vários 

rumos de uma subjetividade tirânica, não importa saber até que ponto 

autobiográfica. (CANDIDO, 1970, p.68) 

 

         Um estado constante de inquietação nos torna passíveis de autocriticas e de uma 

busca permanente por melhorias, e no caso drummondiano, pelo aprimoramento técnico. 

Ao nos depararmos com o livro dos 25 poemas da triste alegria, já temos nossas reflexões 

postas à prova, pois o próprio título do livro já carrega em si indícios dessa inquietude 

pessoal e poética de CDA.  

         De acordo com Flávia Amparo (2015, p.121), o título antitético mostra-nos como o 

penumbrismo mineiro se revela paradoxal, no qual vemos que a tristeza passa a se 

consolidar antes da alegria. O retraimento e a desconfiança típicos da natureza mineira 

são favoráveis a essa consolidação e, além disso, Drummond se encontrava imerso num 

tempo em que “a vida era um tristonho consentimento” (ANDRADE, 2012, p.119), ou 

seja, é a filosofia da resignação, em que havia melancolia e meios tons até na alegria.  

          Outro aspecto importante é o jogo de contradições por detrás desse par triste – 

alegria, o que eleva ainda mais a complexidade e o valor da obra em questão. Ao abrirmos 

o livro, deparamo-nos com uma fala do próprio Drummond que serve como mais uma 

prova para o seu Ser turbulento.  Vejamos: 

                                                           
10 Durante mesa-redonda na FLIP de 2012. Acessado em 23 de Dezembro de 2016, https://www.youtube.com/watch?v=Aa-

NZMbtA7U&t=303s  

https://www.youtube.com/watch?v=Aa-NZMbtA7U&t=303s
https://www.youtube.com/watch?v=Aa-NZMbtA7U&t=303s
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     Algumas palavras para explicar a minha poesia? A minha poesia é 

muito simples. Algumas palavras para explicar o meu espírito? O meu 

espírito é muito complicado. (ANDRADE, 2012, p.18)   

           Autodenominar o espírito como complicado já é um sinal de como o nosso gauche 

se vê diante de sua poesia e das questões que o cercam, assim, temos duas hipóteses para 

esse aspecto. Primeiro, se sua poesia é simples em comparação ao seu espírito significa 

dizer que para chegar à simplicidade da sua arte, muitas lutas, questionamentos e 

inquietações aconteceram. Segundo, CDA pode referir-se ao fato de sua poesia não fazer 

jus ao seu espírito turbulento. Dessa forma, confirmamos o que Villaça afirma, pois as 

tensões que cercam o fazer poético de Drummond estão presentes a todo o momento, e 

se mesclam com questões de seu interior e outras presentes ao seu redor, extrínsecas a 

ele.  

     As inquietudes manifestam o estado de espírito desse ‘eu retorcido’, 

que fora anunciado por um ‘anjo torto’ e, sem saber estabelecer 

comunicação com o real, fica ‘torto no seu canto’, ‘torcendo-se calado’, 

com seus ‘pensamentos curvos’ e o seu ‘desejo torto, capaz de amar 

apenas de ‘maneira torcida’. Na obra de Drummond essa torção é um 

tema (...): um núcleo emocional a cuja volta se organiza a experiência 

poética (CANDIDO, 1995, p.70).  

 

          Para o jovem poeta, a alegria estava mais voltada ao desdém e a não ser exigente 

com a vida. Não havia ironia nesse desdém e sim, amargura. Nesse aspecto, é 

completamente diferente da alegria como prova dos nove para Oswald de Andrade, em 

seu manifesto Antropofágico, no qual a alegria está diretamente relacionada ao humor e 

à forma como a ironia está em toda parte. Difere também do humor grotesco utilizado 

pelo Drummond já modernista: 

     (...) O estilo grotesco se serve da comicidade como arma antitrágica, 

mas não elimina a consideração séria, problemática do mundo. O humor 

grotesco nada tem de irônico; não ridiculariza seu objeto a partir de uma 

certeza superior tranquilizadora (MERQUIOR, 2012, p.37).  

 

          Em uma de suas cartas a Mário, Drummond revela sobre como Anatole France o 

ensinou a não ser exigente com a vida, uma vez que não era necessário ter engajamento 

em questões sociais e sim, ser indiferente e duvidar das coisas. Contraditório em sua 

essência, Anatole foi um autor cético, e a partir daí, temos a chave mestra para o nosso 

triste-alegre poeta, de seus anos iniciais até a maturidade, pois como sabemos seu 
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ceticismo e desassossego perante o “mundo caduco” esteve sempre presente em sua 

jornada.  

          Segundo Mário, esse foi justamente o mal que Anatole fez a Drummond, pois além 

de ser uma decadência por seguir aspectos convencionais e extremamente formais em 

suas obras e pensamentos, fingia uma bondade que nada mais era do que desprezo ou 

indiferença às mazelas do mundo. “Escangalhou os pobres moços fazendo deles uns sem 

coragem, duvidando se vale a pena qualquer coisa, duvidando da felicidade”. 

(ANDRADE, 2002, p. 67) 

          Com isso, podemos perceber que indo de encontro à alegria modernista pregada por 

Oswald, a postura plácida e cética pregada por Anatole e aplicada por Drummond, 

pautava-se na contradição, nesse jogo inquieto entre tristeza e alegria, o que nos faz 

pensar sobre a fala de CDA acerca de sua poesia ser simples e seu espírito complicado, 

em que a tristeza de um Eu inquieto e a alegria de uma poesia, se concretizam de forma 

simples aos olhos de seu autor.  

     A vida presenteou o sr. Álvaro Moreyra com uma felicidade meio 

triste: a de sentir com doçura e de pensar com indulgência. A doçura 

não exclui o ceticismo, como a indulgência não exclui a ironia. E assim, 

eis aí um fino escritor que nos fala das coisas cotidianas com irônica e 

melancólica suavidade. Um sorriso de êxtase para a beleza, um sorriso 

de esperança para o amor, um sorriso de encanto e mofa para a vida... 

triste ou alegre, um sorriso para tudo... Resume-se nesta frase toda a 

filosofia da resignação. A vida é um tristonho consentimento. E, 

sobretudo, um longo consentimento... Disfarcemos a nossa capitulação 

às forças aborrecidas do destino, com um sorriso, um sorriso para todas 

as coisas, todas as formas e todos os seres... (ANDRADE, 2012, p. 119) 

 

          No escrito acima, datado em 03 de março de 1923, Drummond faz uma breve 

análise sobre a poesia de Álvaro Moreyra, e sintetiza a ideia da triste-alegria como algo 

imanente à arte penumbrista da época, talvez por sua sensibilidade um tanto superficial. 

É como se a alegria existisse para disfarçar a tristeza, a resignação, ou seja, não há uma 

sem a outra. Daí a questão do sorriso para tudo, como uma crítica ao artificialismo da 

postura penumbrista que não exige demais da vida. A triste-alegria também corrobora 

para o jogo de contradições, criando atmosferas crepusculares e misteriosas do 

penumbrismo.  

     Acho que a dúvida, a inquietação, o questionamento contínuo são, 

para o artista, algo muito salutar. Desconfio de todo aquele que tem 
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certeza de estar construindo uma grande obra. (GONZALEZ CRUZ, 

2012, p. 09) 

 

            Ao lermos a citação acima, palavras ditas pelo próprio Drummond a um jovem 

poeta, conseguimos captar um pouco mais da essência desse Eu inquieto e em constante 

processo de embates e questionamentos. Enfim, todas as lutas para se chegar à poesia 

simples, na qual ele mesmo definiu, foram essenciais.  

          Vejamos o pensamento de Tristão de Ataíde: 

      O poeta começa como todo escritor começa, fazendo coisas 

medíocres e depois vai aos poucos depurando sua própria criação. E 

todo escritor que está satisfeito consigo mesmo já passou um diploma 

de que não é um bom escritor. Bom escritor é aquele que está sempre 

insatisfeito consigo mesmo. Há alguns que são tão insatisfeitos que 

gostariam de destruir a obra. (In: GONZALEZ CRUZ, 2012, pp 38-39) 

 

          Assim, essa releitura, e até mesmo a insatisfação que o Drummond de 1937 tem 

pelo o que ele foi, nada mais é do que um exemplo desse ser irrequieto, que faz 

“meditação constante e por vezes não menos angustiada sobre a poesia” (CANDIDO, 

1995, p. 134), passando assim, por constantes renovações formais e temáticas em sua 

poesia. Nesse sentido, a maneira como trabalhará com o humor posteriormente demonstra 

a sua disposição crítica permanente diante do próprio processo de criação.   

          Os 25 poemas nos revelam outro Drummond que desafia certos lugares comuns e 

até mesmo a imagem do CDA tal qual ele é conhecido pela maioria das pessoas. É 

importante salientarmos que ao tomarmos conhecimento dessa ruptura, acabamos por 

enriquecer ainda mais a nossa compreensão do poeta como um todo e não em separado, 

pois, de certa forma, havia uma espécie de embrião no jovem poeta que acabou por 

desenvolver-se no mais velho, ganhando corpo e forma, mesmo que diferente de sua 

gênese. Segundo Affonso Romano de Sant’anna, “o poeta se diversificou em egos 

auxiliares dentro da própria cena para conhecer os múltiplos aspectos de seu ser, mas, ao 

se disfarçar em vários atores, não deixa nunca de ser espectador e crítico de seu próprio 

drama existencial” (1992, p.15).   

          Para melhor compreendermos esse preâmbulo penumbrista de Drummond, 

passemos às análises de alguns poemas escolhidos dentre os 25. A nossa escolha deu-se 

pelo fato de que os poemas versam basicamente sobre a mesma temática, atmosfera e 
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escolha vocabular. Vale ressaltar que a compreensão da obra não estará prejudicada 

devido a essa seleção, uma vez que, durante nossas análises, traremos os outros poemas 

com o fito de melhor sustentarmos o estudo.  

          Com relação à disposição dos poemas neste capítulo, seguiremos o seguinte 

formato: primeiro reproduziremos o poema e logo abaixo, um quadro com os comentários 

de Drummond à esquerda e os de Mário à direita.  

 

3.2 Estudo crítico 

 

          Os poemas escolhidos na íntegra para analisá-los são: Convite, A belleza da vida 

na alegria da manhã, Sensual, Ninguém sabe, A mulher do elevador, Primavera nas 

folhinhas e nos jardins, Na tarde cheia de doçura, Boneca de panno, Gravado numa 

parede e Offerenda. Todos esses poemas foram comentados por Drummond ou por Mário 

de Andrade e estão aqui dispostos na mesma ordem em que aparecem no livro. Passemos 

ao primeiro.  

 

 

Convite 

 

Vem comigo, meu amigo. 

 

Vem até a minha casa, 

que é pintada de branco,  

e ri nos vidros das janelas abertas, 

e no pequeno jardim 

que lhe descansa em frente. 

 

Vem ver a minha casa nova. 

 

Descobre-te, chegando à porta,  

e olha com bondade  

essas paredes limpas.  

Alli, é a minha mesa 
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de trabalho espiritual; 

é ali que eu escrevo 

os poemas que vou sentindo, 

e as minhas cartas de amor. 

E Sobre essa mesa tranquilla, 

ha um ramo de rosas frescas,  

que ainda guardam nas petalas 

o sorriso húmido da manhã.  

Os meus poucos livros 

na sua beleza humilde nos contemplam. 

Olha, aqui é o leito  

dos meus somnos sem cuidado, 

e alli, pequena e simples,  

a mesa de jantar. 

 

Quando o relogio der as horas,  

naquelle banco sentaremos 

para um repasto frugal,  

com um pouco de vinho velho  

regando uma vianda tenra, 

alguns fructos maduros, 

e a nossa discreta alegria 

de poetas...  

 

     Concordo com  Mário de Andrade.  

                                                CD. 

     “repasto frugal” horrível; “vinho velho” juro 

que é mentira; “vianda tenra” horrorobilíssimo, 

impossível de existência; aconselho a mudança de 

“frutos” pra frutas. Vulgarzinho,  porém expresso 

admiravelmente. Dá doçura. 

                                    MA. 

 

 

          O poema é composto de trinta e três versos divididos em cinco estrofes, com poucos 

casos de rimas e algumas internas, como por exemplo: “comigo” e “amigo” no 1º verso; 

“até” e “é” no 2º e 3º versos. 

          Diferentemente do Drummond de A rosa do povo que escreve na Procura da 

poesia, “não faça versos sobre acontecimentos / o que pensas e sentes, isso ainda não é 

poesia”, o jovem CDA, em Convite, vê a poesia como sensação e não como um trabalho 

intenso e de reflexão. Está ainda ligado às tradições românticas pautadas na poesia a partir 

da inspiração. 

Alli, é a minha mesa 

de trabalho espiritual; 
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é ali que eu escrevo 

os poemas que vou sentindo, 

e as minhas cartas de amor. 

 

          Em se tratando dos ideais das atmosferas poéticas, em Convite há uma volta a esse 

convencionalismo no que tange à inspiração dos poetas passadistas, isto é, para se fazer 

poesia era necessário um ambiente propício às inspirações. Todas as imagens criadas 

nesse poema nos remetem a essa atmosfera ideal na qual é possível sentar-se e “regar” a 

“discreta alegria” dos poetas.  

          A referência às cartas de amor é feita de forma ingênua e romantizada. Como 

ressaltou Secchin, em Brejo das Almas, mostra um Drummond com mais intenções do 

que ingenuidade. Aliás, ingenuidade nenhuma ao figurar o homem que “põe o amor 

escrevendo no mimeógrafo / a mesma carta para todas as namoradas” em As namoradas 

mineiras.  

          A atmosfera do poema nos sugere a encenação de uma simplicidade convencional 

que estava diretamente relacionada à visão de mundo resignada e conformista da fase 

penumbrista. É por isso também que nesse local os poetas podem viver discretamente sua 

alegria, ou seja, o meio tom dá o ar desse poema.   

          Após algumas sugestões vocabulares, Mário diz que mesmo sendo “vulgarzinho”, 

o poema é expresso de forma admirável. É uma temática distinta do Drummond de 1937, 

mas não deixa de ser um poema interessante, pois ao aceitarmos o convite, somos 

inseridos em sua atmosfera e nosso estado de espírito é tocado, deixando-nos sem 

preocupações ou pressa, com isso seja, também ficamos em estado contemplativo.  

 

A Belleza da Vida na Alegria da Manhã 

 

Eu corria sobre a areia, com os pés nús.  

A areia faiscava. 

Na claridade da manhã, 

As arvores eram mais verdes e felizes.  

Eu corria sobre a areia, com os pés nús. 

 

Penetrava-me as veias a beleza da vida. 

O sol ria alto. 

Dentro e fóra de mim, 

floriam rythmos desconhecidos.  
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Penetrava-me as veias a beleza da vida. 

 

Era como se eu nascesse naquelle dia. 

A luz embriagava-me. 

Tudo parecia novo, 

e feito pelas mãos de um deus risonho. 

Era como se eu nascesse naquelle dia... 

   “Gostei bem”.  

            MA. 

           

Poema composto de quinze versos divididos em três estrofes. As rimas são raras, 

a saber: “areia” (3x) e “veias”, “dia” e “parecia”.  

          Na Belleza da vida na alegria da manhã temos a natureza e o homem como um só. 

Assim como vimos em Dufrenne, a Natureza precisa do homem para realizar-se e vice-

versa, ou seja, o nascer do dia é o nascer da vida: “penetrava-me as veias a beleza da vida 

/ o sol ria alto/ dentro e fora de mim”, não fazendo sentido um sem a existência do outro.   

         O estado de espírito do eu lírico também está ligado à natureza, com a qual ele vive 

em um momento de congraçamento através da paisagem e a própria vida. Trata-se de um 

poema que celebra certa euforia do espírito em conluio com a natureza. 

          Não temos uma definição concreta do local onde a cena ocorre. Pode ser uma praia, 

um campo, um lugar de chão de terra. No entanto, a estrutura do poema chama a nossa 

atenção, pois o primeiro verso de cada estrofe é repetido no último, assim, temos a 

descrição de cenas e estados d’alma, combinadas à estrutura em eco do poema.   

          O ponto chave desse poema é que não há a problematização de toda uma existência, 

e sim, de um dia. Para o eu lírico, de forma ingênua, mesmo com a luz o embriagando, 

“tudo parecia novo”. Há sempre o renascimento.  

          Aqui um eu lírico se mostra engajado na experiência que aquele momento está 

proporcionando, entretanto, ele não critica, pesa ou até mesmo questiona o mundo a sua 

volta, somente se deixando levar pelos acontecimentos do novo amanhecer e permitindo 

que floresçam “ritmos desconhecidos” dentro e fora de si. Na contramão, vejamos o eu 

lírico de outro amanhecer das horas, Aurora (Brejo das Almas):  

O poeta ia bêbedo no bonde. 

O dia nascia atrás dos quintais. 
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As pensões alegres dormiam tristíssimas. 

As casas também iam bêbedas. 

Tudo era irreparável. 

Ninguém sabia que o mundo ia acabar 

(apenas uma criança percebeu mas ficou calada), 

que o mundo ia acabar às 7 e 45. 

Últimos pensamentos! Últimos telegramas! 

José, que colocava pronomes, 

Helena, que amava os homens, 

Sebastião, que se arruinava, 

Artur, que não dizia nada, 

embarcam para a eternidade. 

O poeta está bêbedo, mas 

escuta um apelo na aurora: 

Vamos todos dançar 

entre o bonde e a árvore? 

Entre o bonde e a árvore 

dançai, meus irmãos! 

Embora sem música 

dançai, meus irmãos! 

Os filhos estão nascendo 

com tamanha espontaneidade. 

Como é maravilhoso o amor 

(o amor e outros produtos). 

Dançai, meus irmãos! 

A morte virá depois 

como um sacramento. 

 

          Primeiramente, parece que o título vai de encontro ao poema, no qual a aurora se 

torna o princípio do fim, isto é, a morte. No entanto, por estar em estado de sacramento, 

a morte abençoa a vida, fazendo assim com que tenhamos uma afirmação irônica por 

parte de nosso eu lírico. A salvação está no desfecho da vida: a morte.  

          Há um estado de embriaguez e perda dos sentidos que não se refere somente ao 

álcool, como também a uma espécie de irônico gozo diante do absurdo da vida, uma vez 

que, pensões alegres dormem tristíssimas e as casas também iam bêbadas, onde tudo era 

irreparável, ou seja, refletindo o “non sense” da vida.  

        A última estrofe é a estrofe da salvação do fim apocalíptico. Há um delírio 

carnavalizado e festivo e, ao mesmo tempo, uma crítica à sociedade moderna, 

materialista, ao consumo e à produção exacerbada que estão sempre misturados aos 
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sentimentos humanos, fazendo parte do cotidiano (“amor e outros produtos”). É como 

dizem: nascemos, crescemos, trabalhamos, produzimos, nos reproduzimos, consumimos 

e morremos e, na maioria das vezes, nem percebemos que o tempo passou.  

          A partir dos poemas acima, podemos perceber que enquanto na Belleza o eu lírico 

vivencia uma relação panteísta com a natureza, em Aurora as personagens nem ao menos 

se dão conta do que acontece ao seu redor. O poema é pautado a partir da lâmina derrisória 

da ironia. Ainda sobre o poema penumbrista, a identificação da interioridade do eu lírico 

com a natureza é um exemplo da volta à tradição, pois essa técnica foi muito utilizada 

pelo Romantismo, por exemplo, em que as sensações e sentimentos do eu lírico eram 

como um espelho da natureza.  

 

Sensual  

 

Nosso primeiro beijo foi tão leve, 

e tão delicioso, nosso primeiro beijo... 

 

Tua meninice ria nos teus olhos, 

entre as rosas. 

E eu fiz o gesto inquieto de quem vae 

colher uma rosa extranha. 

 

Tuas pernas, desnudas, me fugiam.  

E havia nos teus seios escondidos, 

eu bem que percebia! 

o desejo de uns lábios e de uns dentes. 

 

Meus braços, fortes, te prenderam. 

 

E foi tão leve aquelle beijo... 

 

Mas, pequeninos, dentro do vestido 

os teus seios nervosos suplicavam 

qualquer coisa mais forte... 

                                  e mais cruel. 

 

 

      
     “De fato, neste livro de uma quase alarmante 

carência de sinceridade sexual, ele antecipa e de 

algum modo orienta os poemas que hão de vir, e 

nos quais o autor se conta mais honradamente”.  

                                                       

     

      “pernas desnudas’ horrível e aliás ‘tuas pernas 

desnudas me fugiam’ que você quer dizer, é: ‘tuas 

pernas desnudas fugiam de mim’. Tem uma 

sutileza de sentido muito delicada nisso. O poema 

é de fato sensualíssimo. Você usa duas reticências 

em ‘o desejo duns lábios... e duns dentes’, 
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‘qualquer coisa mais forte... e mais cruel’, que 

achei defeituosas. Tiram a sensualidade dessas 

frases e tornam elas perversas. Bota a frase franca 

que assim ela fica sensual mas pura. E o poema de 

você é puro. Desconfio do ‘velho  carvalho’ difícil 

da gente encontrar no Brasil. Também o ‘qualquer 

coisa mais forte’ é um galicismo que me 

desagrada. ‘Extranha’ é ‘estranha’, s.” 

                                              MA. 

 

 

          Há em Sensual dezesseis versos ao longo de seis estrofes. Na primeira estrofe, 

temos a formação de um quiasmo, cruzando “nosso primeiro beijo” e a busca poética da 

particularidade do momento através do advérbio tão. Acreditamos que a utilização de tal 

recurso se deve ao fato de reforçar uma lembrança, quase como uma busca incessante por 

um flashback instantâneo de paixão. Assim, o quiasmo nos revela a importância obsessiva 

desse momento.   

          O uso da aliteração em /s/ confere um clima de sussurro ao poema, dando um ar de 

algo íntimo. Nesse poema, o eu lírico expressa o seu desejo, típico da juventude, sobre o 

corpo do outro. Há toda uma fantasia levemente erotizada, pois tudo foi “tão leve”, e a 

quebra nos últimos versos, os quais temos “os teus seios nervosos suplicavam / qualquer 

coisa mais forte... e mais cruel”, revela o desejo do eu lírico para lidar com as 

consequências daquele primeiro beijo, o que poderia gerar algo mais intenso.  

          É importante salientarmos que já há nesse poema um embrião do que viria a ser, 

anos mais tarde, o CDA que escreve seus poemas eróticos de “O amor natural”. É claro 

que ainda é um nível mais brando de sensualidade, mas não deixa de ser sensual, tal qual 

o título enseja. O próprio Drummond, em 1937, já nos abre os olhos para que vejamos 

em Sensual um prenúncio dos “poemas que hão de vir”.  

          Acerca dos comentários de Mário sobre esse poema, podemos ver que há o viés 

restritivo, porém ele vê o poema como sensual. Para ele, Drummond deveria cortar o uso 

exagerado de reticências. A primeira não condiz com o datiloescrito do poema, o que nos 

leva a pensar que o próprio Drummond pode ter acatado a sugestão do amigo. A segunda 

permanece no poema, “qualquer coisa mais forte.../ e mais cruel.”, para Mário, a 

pontuação tira a sensualidade do poema e o torna perverso. Acreditamos que a 

perversidade esteja no fato de que as reticências tornam o poema artificial.  
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Ninguém sabe... 

 

Ninguém sabe quaes sejam 

as vestes do Lutador: 

se a armadura de aço 

ou a túnica de linho. 

E ninguém conhece ainda 

as armas com que há de vir, 

de muito longe, o Lutador: 

se a fina espada, 

o malicioso punhal 

ou a ternura de dois olhos mansos. 

Ninguém sabe quando o Lutador 

virá à nossa presença: 

talvez pela noite, 

com passos macios de ladrão, 

ou como um rei, 

com seu cortejo, pela aurora. 

 

Ninguém sabe 

o que virá fazer o Lutador: 

desejado e temido, 

tão mysterioso, 

tão silencioso 

que o seu nome causa arrepios, 

e ninguém o murmura... 

 

O Lutador vem coberto de sombra.  

 

      

     “Ninguém sabe idem, gostoso. Me lembrei de Vildrac. Você tem uma doçura, puxa! Mais que Ribeiro 

Couto, mais que todos. ‘Com passos macios de ladrão’ não pode escapar a mim que sou professor de 

música. Faça o favor de tirar o compasso”.  

                                                                   MA. 

 

 

          Poema composto por vinte e quatro versos ao longo de três estrofes. É um poema 

de versos brancos e heterométricos. Vale ressaltar que há um caso raro no que tange à 

métrica, pois, assim como observou Secchin em seu comentário no livro, os cinco 

primeiros versos constituem um exemplo de isometria em redondilha maior, isto é, 

divididos em sete sílabas métricas.  

          Para o eu lírico, e talvez para o próprio poeta, ninguém sabia quando o lutador iria 

chegar, entretanto, após alguma caminhada, em 1942, Drummond lançaria o seu livro 
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intitulado José. Nele, O Lutador retornaria à cena, mas de forma bem mais trabalhada, 

enfática e com um objetivo claro para justificar a sua vinda.  

          O Lutador em José é um lutador com as palavras, aceitando o combate que lhe é 

feito em tentar persuadi-las. O lutador em Ninguém sabe é “coberto de sombra” e deixa-

nos repletos de dúvida acerca de sua chegada e real intento. Há um mistério no ar, que 

mesmo sendo desejado por todos, ele também é temido, havendo um jogo de contradição.  

          Nosso lutador trata-se de uma alegoria do destino, ou seja, alguém ou algo que 

esperamos, mas que não sabemos quando virá, como será, e que consequências causará 

em nossas vidas. Assim, o “desejado e temido” que “causa arrepios” é o famoso 

desconhecido. Daí a perspicácia de nosso lutador ser um sujeito indefinido no poema e 

em nossas vidas.  

A mulher do elevador 

 

A que ficou lá longe, na grande cidade... 

 

A que eu vi apenas um minuto, um minuto somente, 

no elevador que subia. 

 

Com que saudade inédita eu me lembro 

da que não foi nem uma sombra, uma sombra fugaz, 

no meu destino. 

 

Da que ficou, sorrindo, com um pouco de mim, 

com um pouco do meu ser anonymo e vulgar, 

a milhares de kilômetros, na grande cidade... 

 

 

 

 

     “É possível que este poema tenha tido origem 

na minha viagem ao Rio, em 1923. Recordo-me 

vagamente que dessa viagem me ficou uma 

impressão de elevador. Com uma mulher dentro? 

É quase certo que não. O elevador não teria ou 

conteria nada de extraordinário. De resto, a ideia 

de uma mulher distante, que passou rapidamente 

por nossa vida e jamais será identificada é um facto 

banal na vida sensível. Não dou nenhuma 

importância ao poema, e apenas me esforço”.  

 

 

     “A mulher do elevador é uma gostosura ingênua 

tão simples!”  

                   MA. 

 



67 
 

 

          Poema de nove versos e quatro estrofes. É interessante notar que em sua crítica, 

Drummond afirma ser quase certo que não havia mulher alguma no elevador, e se houve, 

não passou apenas de um “fato banal na vida sensível”. Com isso, a mulher existiu, mas 

pela correria e a complexidade da vida urbana, fazem com que muitas vezes, não 

memorizemos rostos, nomes ou banalidades. Até mesmo para um ser de sensibilidade 

aguçada, captar todas essas “mensagens” cotidianas pode ser uma árdua tarefa. No 

entanto, mesmo assim essa mulher ficou na memória.  

Com que saudade inédita eu me lembro 

da que não foi nem uma sombra, uma sombra fugaz, 

no meu destino. 

 

          Ao dizer “saudade inédita” de algo que “não foi nem uma sombra”, não é 

necessariamente uma afirmação de que a mulher não existiu, pois ela pode ter passado 

tão rápido pelo eu lírico, que é como se não tivesse existido. Porém, o curioso é que um 

dos pontos essenciais do Penumbrismo é a presença de temas corriqueiros, situações sem 

grande importância, à primeira vista, pois é a partir desses detalhes cotidianos vivenciados 

pelo poeta que a poesia acontece. Nesse sentido, tudo é digno de poesia. Ficamos então 

com a dúvida no ar, típico das atmosferas de penumbra.  

          Outro aspecto penumbrista que já vimos em Ribeiro Couto, na Moça da 

estaçãozinha pobre, é a busca pela memória distante que está quase desvanecendo, ou 

seja, o eu lírico retoma a “mulher do elevador / que ficou lá longe, na grande cidade...”. 

A utilização das reticências também denota essa tentativa de aproximar o que está em 

distanciamento.  

        Levando-se em consideração o poema do Ribeiro Couto supracitado e o de 

Drummond, há um aspecto interessante que os une com a temática levantada por 

Baudelaire em A uma passante. Num mundo pós-revolução industrial, em que a 

modernidade e a utilização de máquinas aceleram cada vez mais o ritmo de vida das 

pessoas, isso também afeta diretamente os sentimentos, as sensações, a velocidade e a 

intensidade em que esses aspectos agem sobre os seres humanos. Com isso, surge o amor 

fugaz, amores que simplesmente acontecem através de um olhar ou um sorriso dentro de 

um trem, um elevador, e que, na maioria das vezes, permanece só no anonimato e passa 

num click, como a chegada de um elevador até o próximo andar.  
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Primavera nas folhinhas e nos jardins 

 

O perfume das rosas entra-me pelo quarto, 

numa lufada de primavera. 

E eu fico, desvairado, a sentir o perfume, o 

perfume das rosas, pelo quarto... 

 

Numa lufada de primavera! 

 

Que bom, ler os poetas sadios, 

e não saber da lua, das estrellas,  

e não saber do amor! e não saber de ti! 

(de ti que és pálida e feia, 

pallidamente feia e melancólica.) 

mas apenas sentir, allucinante e forte, 

o perfume das rosas, pelo quarto,  

numa lufada de primavera! 
 

 

     “Primavera nas folhinhas e nos jardins. Podia ser um poema lindo. Parece que falta alguma coisa 

ou tem demais. Talvez tenha demais o 5º verso... A última frase ganha de fôlego de gato, oito versos! 

Arranje isso.” 

                     MA. 

 

          Diferente da opinião de Mário, o poema não deixa de ser bonito. A utilização de 

símbolos da primavera para caracterizar os poetas da nova poesia, isto é, “os poetas 

sadios”, em contraste com os poetas da tradição romântica que se utilizavam desse recurso 

de utilização e exaltação da natureza, é um jogo interessante, tornando o poema singular.  

          A química desse paradoxo inebria não só o eu lírico, como a todos que por ele 

passam, como nós leitores, agindo assim o Stimmung.  

          Atenção especial aos primeiros versos da terceira estrofe, uma vez que devemos 

entender como poetas sadios, os poetas que não se enquadram na tradição romântica. Vale 

lembrar que os da tradição falavam de amor sublime, utilizando recursos vocabulares 

oriundos da natureza, tais como a lua e a estrela, o que era largamente praticado. Por outro 

lado, os poetas sadios vão de encontro a isso ao falarem com um tom melancólico e 

misterioso.  
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          Sendo assim, há a crítica à tradição romântica que floreia os sentimentos e as 

pessoas às quais o poema se dirige versus a forma mais realista e sem empolgação de ver 

as coisas e pessoas ao redor.  

          No poema o perfume da primavera como uma ponte entre o passado – a tradição -

, e o presente – a renovação poética que estava em curso. Assim, através da “lufada de 

primavera” o eu lírico consegue lembrar-se qda tradição sem ser tomado por ela.  

         Em suma, observamos aqui a negação aos símbolos utilizados pela tradição 

romântica; a “derrubada” da imagem da mulher amada, que é “pálida e feia”; e uma 

exaltação à nova poesia que prima pela simplicidade da linguagem e não de um 

rebuscamento. É preciso “apenas sentir”.  

 

Na tarde cheia de doçura... 

 

A menina que perdeu o pae, 

A pobre menina que perdeu o pae, 

debruçada à janella de sua vivenda triste, 

de sua vivenda abandonada,  

acompanha o vôo calmo e longo de uma andorinha 

que vae 

fugindo na doçura da tarde abandonada.  

 

Pobresinha 

da menina que perdeu o pae num desastre de trens, 

e vestiu o corpinho tenro com um luto triste, 

que vive sonhando com fadas, alegrias e bens, 

que vive sonhando, com um semblante triste, 

as miseras alegrias 

de uma felicidade que não virá.  

 

O vôo longo de uma andorinha. 

O dia, em breve, morrerá.  

 

Nas mesas ricas, faulhantes de crystaes, 

outras meninas, de corpos em sêda, 

comem fructas geladas, maçãs muito vermelhas,  

sob o sorriso doce dos paes. 

Aquella  

teve um magro jantar, e agora, pobremente, 

perfilando a sua magra sombra na janella, 

fita a primeira estrella, que scintilla,  

piscando o olho aos namorados das esquinas. 

 

Rua de arrabalde, 
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com vultos seccos de arvores, 

com bichanos vadios de pello negro, 

com lampeões luzindo quietamente. 

desconsoladamente.  

 

A menina que perdeu o pae 

desfaz-se na tarde-noite.  

 

 

 

 

 

 

     “Eu supunha haver chegado, com esse poema, 

a um alto grau de condensação lyrica. Trabalhava 

matéria quotidiana e applicava o gosto 

‘penumbrista’ da época a valores que me pareciam 

de uma originalidade incontrastável. Na verdade, a 

‘menina que perdeu o pae num desastre de trens’ 

devia ser parenta próxima daquella outra ‘moça da 

estaçãozinha pobre’, de Ribeiro Couto; a ‘rua de 

arrabalde’ recolhêra, antes dos meus, os passos de 

Ronald de Carvalho, porém os outros elementos do 

poema se afiguravam a meus olhos como uma 

contribuição bem valiosa para a moderna poesia 

brasileira.  

          CD.  

 

          “Na tarde cheia de doçura não é grande 

coisa porém deve ficar. Com consertos. ‘Rua de 

arrabalde’ e os quatro versos seguintes não tem 

lugar aonde estão. Ou no começo do poema ou 

sacrificados. O processo de repetição da mesma 

palavra ou idéia que você emprega que nem 

Ronald, Manu, Ribeiro Couto é perigoso e 

decadente. Neste poema está irritante pela 

frequência. Os quatro primeiros versos se reduzem 

a dois. 10° verso: ‘que’ em vez do ‘e’ porque assim 

as frases seguintes se relacionam melhor com a 

menina”.  

          MA. 

 

 

          Poema composto por trinta e dois versos e seis estrofes. Percebemos enjambements 

em todas as estrofes - com exceção da terceira – que cadenciam o ritmo do poema.   

          No título somos apresentados à doçura da tarde, entretanto, o título se opõe ao tom 

melancólico que o poema carrega, pois, a tarde pode ser cheia de doçura, mas não para a 

“menina que perdeu o pai num desastre de trens”. A doçura para os penumbristas 

encontra-se em franca oposição à definição de algo agradável e suave para a maioria das 

pessoas. Assim, há doçura no poema, mas está mais voltada para a forma como a 

penumbra e a obscuridade dos fatos são enxergados pelo poeta, fazendo com que haja 

doçura nos acontecimentos melancólicos, o que nos remete ao “sorriso para tudo” e à 

“triste alegria”.  

          Há uma atmosfera degradante e triste. Perante as meninas de “mesas ricas” e que 

têm pais, “a menina que perdeu” o seu vive em condição miserável e de extremo 

sofrimento, pois “vive sonhando / uma felicidade que não virá”. Esse clima taciturno 

também pode ser exemplificado na terceira estrofe onde diz que o dia não acaba e sim 

morre. 
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 A menina é tão imperceptível e indiferente aos outros que na última estrofe ela 

desvanece no crepúsculo. Essa menina nos remete à “moça da estaçãozinha pobre”, 

“aquela tão anônima quanto à estaçãozinha / e ficou na distância, esquecida”.  Tanto no 

comentário de Drummond quanto no de Mário, voltamos ao que John Gledson (1981, 

p.28) chamou de poemas imitativos, visto que a frequência dos temas, tons, vocabulários 

e expressividade era a mesma. Ao afirmar que alguns aspectos contribuíram para a 

moderna poesia brasileira, talvez Drummond se referisse ao poema em prosa, o que fez 

parte de todos os poemas dos 25 e lhes confere liberdade, aproximando-se dos versos 

livres modernistas.  

 

Boneca de panno 

 

A boneca de panno  

que fizeste hontem à noite, 

na quentura do quarto abafado, 

sob a lâmpada benevolente, 

é o meu maior amor. 

Eu quero tanto a esse entesinho de panno, 

que o ponho sobre a mesa,  

ao lado do meu Schopenhauer.  

A’s vezes, páro de ler e fito a boneca de panno, 

ou vou da boneca de panno ao livro sombrio. 

 

Tu não sabes como eu gósto d’esta boneca. 

 

Ella me diz uma porção de coisas 

com o traço preto de sua boca, 

e olha-me profundamente 

com os dois pingos encarvoados de seus olhos.  

Apenas o seu ventre é demasiado opulento.  

Estará inchado, o seu ventre? 

(E eu me inquieto pela tua boneca de panno.) 

 

E’ curioso: 

como essa boneca de panno me faz sofrer! 

 

      

     “Boneca de panno é um luxo de gostosura irônica. A 1ª frase tirando o 3º ou o 4º verso fica mais 

rápida. No 6º e 11º versos eu tiraria o ‘eu’ gálico. No antepenúltimo acho melhor só: ‘E me inquieto pela 

tua boneca’ sem ‘eu’ e sem ‘de pano’. No ‘É curioso!’ tire a pintuação”.  

                                                                                                             MA. 

 

 

          “Boneca de panno é um luxo de gostosura irônica”, afirmou Mário de Andrade. 

Devemos concordar com ele, pois para um poema que parece ingênuo à primeira vista, 

consegue ir muito além disso. As flechadas são pontuais e certeiras, pois conseguem 
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reverter uma imagem de uma bonequinha de pano amigável e graciosa, numa boneca que 

causa inquietação e sofrimento ao eu lírico.  

          Um ponto importante no poema é a utilização de Schopenhauer, uma vez que não 

foi uma escolha aleatória. Schopenhauer foi um filósofo alemão que desenvolveu um 

sistema descrito como uma manifestação do pessimismo filosófico baseado nas teorias de 

Kant, e acreditava que o amor era “terrível, instável, dilacerante, mas fundamental”, ou 

seja, mesmo perturbador é preciso passar por ele, vivenciá-lo.  

          A boneca está justamente nesse trânsito entre o amor e a dor. Ela é o “amor maior” 

do eu lírico que passa “da boneca de pano ao livro sombrio” num piscar de olhos. Até 

mesmo as características da boneca, que são evidenciadas, refletem um ar de mistério e 

sombra:  “traço preto de sua boca / dois pingos encarvoados de seus olhos / ventre 

demasiado opulento”.  

          Retomando a ironia aludida por Mário, a boneca de pano aparece como uma 

metáfora um tanto quanto tosca da mulher amada, porque é de pano, traz amor e 

inquietação ao mesmo tempo, concentrando assim os sentimentos contraditórios e a 

complexidade do amor do eu lírico pela mulher.  

 

Gravado numa parede 

 

Saber que tu não virás nunca encher de rosas o meu quarto, 

encher de belleza a minha vida... 

e continuar à espera, de mãos vazias... 

 

Saber que não partirás o meu pão, que não beberemos 

juntos, 

ao jantar, um pouco d’aquelle amável e grato vinho velho, 

que não accenderás a minha lâmpada, 

que o piano não possuirá os teus dedos... 

 

Saber tudo isso, o impossível e o irremediável 

de tudo isso... e continuar sonhando inutilmente.  

Ah! por que não virás encher de rosas o meu quarto? 

Ao menos, 

vem encher-me de lagrimas os olhos. 

 

 

     “Este poema conquistou-me a admiração de 

Abgar Renault e valeu-me alguns (raros) sucessos 

mundanos.  

      Foi muito recitado em Belo Horizonte. Creio 

que satisfazia a uma certa necessidade vaga de 

soffrimento amoroso, nos salões daquelle tempo. 

Algumas pessoas, estimando estes versos, 

lamentavam que eu perpetrasse, já, coisas menos 

confessáveis no terreno poético. E esperavam que 

 

     “É dos poemas mais profundamente 

comovidos do pós-simbolismo nosso. As duas 

vezes de ‘meu aposento’ prefiro francamente ‘meu 

quarto’. O vinho velho, agora ‘amável e grato’, 

tornou aparecendo o que lhe dá certa veracidade. 

Ou tire as duas vezes ou deixe as duas. Tem dois 

versos que me parece serem três. Assim: 

    Saber tudo isso, 

    O impossível e o irremediável de tudo isso... 



73 
 

eu me corrigisse, o que desgraçadamente não foi 

possível.  

     A versão original era ‘encher de rosas o meu 

aposento’. Ao offerecer este caderno a Rodrigo 

M.F de Andrade, enchi-me de vergonha e emendei 

para ‘o meu quarto’, alias de accordo com o que 

me propôs, há annos, Mario de Andrade”.  

                                                        CD. 

    E continuar sonhando inutilmente”.  

                                                    MA. 

          

           O poema revela um amor que ficou “gravado numa parede”. Não existe mais a 

possibilidade de concretude para além dessa memória.  

          Mesmo sabendo que é impossível o retorno da amada, o eu lírico ainda “sonha 

inutilmente”.  Aliás, até por saber que não é possível, ele deseja ao menos que a amada o 

faça sofrer: “vem encher-me de lágrimas os olhos”. Para ele, o importante era estar perto.  

          Para Drummond, esse tipo de temática em poemas agradava à sociedade Belo 

Horizontina da época, pois, poemas que falassem da ilusão de um amor, mesmo que 

trouxesse sofrimento, eram venerados pelas mocinhas. O que nos leva de volta à tradição 

e do amor romântico que muitas vezes era idealizado, havia algum impedimento, mas 

ainda assim era desejado.  

          Para Mário, “é dos poemas mais profundamente comovidos do pós-simbolismo”,  

com uma atmosfera que comove o nosso estado de espírito, assim como fez com o eu 

lírico. É também um poema típico da poesia da época, o sentimento melancólico com 

relação à perda da mulher amada, o tom intimista e a vaga sugestão ao invés da definição 

da ação: “por que não virás encher de rosas o meu quarto? / Ao menos, / vem encher-me 

de lágrimas os olhos”.  

 

 

Offerenda  

 

Na tarde maravilhosa, 

as minhas mãos vão tecendo  

uma corôa de violetas 

para a tua cabeça. 

 

 

No azul muito puro 

da tarde maravilhosa, 

um rumor de frautas anda chorando 

a nostalgia dos céos gregos 

 

Ponho na tua cabeça 

esta corôa de violetas. 
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     “A ‘flauta’, da canção anterior, passou a 

‘frauta’, nesta oferenda. Ambas tão postiças, e no 

entanto o segundo poema conseguiu agradar-me 

tanto”. 

      C. 

 

     “Cosi cosi. Guilhermedealmêidico”.  

                                                  MA. 

 

 

          Poema de dez versos e três estrofes que tem uma conexão com o a Canção do grego 

desencantado, do mesmo livro. A ligação está na referência aos gregos e na utilização da 

flauta, sendo aqui “frauta”. Já há nessa mudança no vocábulo uma ironia mais desabusada 

e um pouco mais da influência do abrasileiramento mário-andradiano.  

          Há também uma referência a Guilherme de Almeida (1890-1969), poeta e autor de 

A frauta que Eu perdi – Canções Gregas, escrito entre 1921 e 1922 e publicado em 24.  

          Offerenda encerra o livro dos 25 mudando completamente o ambiente, de cenários 

noturnos e dotados de penumbra, para uma cena que acontece na “tarde maravilhosa”. 

Parece-nos como um princípio da virada entre a juventude penumbrista para a vida adulta 

modernista. Temos a impressão de que nosso eu lírico oferece um presente às deusas, 

para que estas levem para longe o passado e abram os caminhos para novas possibilidades. 

          Ao percorrermos o livro dos 25 deparamo-nos com um Drummond diferente, o que 

não quer dizer que se trata de um pré-poeta, e sim outro lado da mesma pessoa. Um lado 

em formação, em processo de crescimento e reconhecimento de suas possibilidades e 

capacidades poéticas, perceber como Drummond precisou revestir-se de modos 

convencionais, para  mais adiante poder escolher as próprias roupas. Assim, estudar um 

livro com essa nova face drummondiana, é deparar-se também com um outro olhar para 

o mundo. É ver a possibilidade de a alegria perpassar a tristeza e vice versa. É perceber 

que também há beleza nas atmosferas noturnas. Enfim, “nossos olhos têm melancolias” 

(Lanterna Mágica, 1930), pois fomos tocados por completo.  
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CONCLUSÃO  

 

          Muitos foram os anos de análise das obras e temas drummondianos, assim como os 

caminhos percorridos por diferentes estudiosos. No entanto, por ser um poeta dos 

grandes, é uma fonte riquíssima e inesgotável de possibilidades.  

          Trabalhar com um Drummond jovem e que galga seus caminhos iniciais, fazendo 

descobertas poéticas e de suas próprias habilidades não é uma tarefa fácil, muito menos 

que termina por aqui. Esse é apenas o começo no processo de conhecimento da outra face 

desse ser camaleônico.  

          Ao estudarmos os 25 poemas da triste alegria, deparamo-nos com uma versão 

drummondiana envolta por uma melancolia finessecular e uma atmosfera anestésica 

presente em boa parte da literatura da Belle époque. Como vimos, Drummond tinha 

muitos exemplos de escritores estrangeiros a serem seguidos, dentre eles, o “bom mestre” 

Anatole France. No entanto, anos mais tarde, o próprio CDA reconhece que “Anatole 

France é, em países de cultura como a nossa, um ‘acidente’ de juventude. Todos passam 

por ele. Muitos aí ficam, outros mais ousados seguem para diante” GLEDSON, 1981, p. 

41).  

          Se para Drummond o ato de desvencilhar-se dos padrões estrangeiros, sendo 

principalmente os franceses, era um ato de ousadia, ele foi um grande ousado. Não só 

abrasileirou-se, como passou a enxergar na terra local uma possibilidade de exprimir-se 

com algo autêntico: 

O francês, o italiano, o judeu falam uma língua de farrapos.  

Aqui ao menos a gente sabe que tudo é uma canalha só,  

lê o seu jornal, mete a língua no governo    

queixa-se da vida (a vida está tão cara)               

e no fim dá certo. (ANDRADE, Alguma poesia. 1930) 

           

          No trecho acima, retirado de Explicação, percebemos que, mesmo com todas as 

mazelas desta terra, tudo se resolve no fim. Assim, “Drummond deu-se conta de que, para 



76 
 

se medir enquanto poeta, tinha que se compreender enquanto brasileiro”(GLEDSON, 

1981, p. 34).  

     (...) não há dúvida de que foi atingido pela onda de interesse na 

paisagem e no povo brasileiros que o modernismo estimulou. Muitos 

dos poemas de Alguma poesia são o resultado deste interesse renovado. 

(GLEDSON, 1981, p. 35) 

           

          Uma das diferenças entre o Drummond de 1937 e o jovem poeta foi a forma como 

fazer e pensar a poesia. Enquanto um produzia a partir da tradição europeia, o outro 

pensava o nacionalismo, colhia os frutos da terra natal para tratar da brasilidade em sua 

poesia. Vale ressaltar que o princípio de autenticidade foi um dos aspectos mais caros a 

Drummond em seu processo de maturação poética, e ao revisitar sua obra dos 25 poemas, 

fez duras críticas a esse respeito, pois para ele tratavam-se de poemas que não deram 

efusão a nenhuma experiência física ou espiritual, eram apenas reproduções à moda da 

época.  

     Drummond fora atraído pelo ar culto e exclusivo do penumbrismo 

do qual Moreyra era chefe, e esta atração trouxe consigo muita 

parafernália; as mulheres esguias, os ambientes crepusculares e 

melancólicos e os jardins misteriosos que eram as marcas da fábrica 

penumbrista, repetidas ad infinitum. Escreveu vários poemas em prosa, 

epigramas etc, nesse teor, todos muito imitativos, de fato, que quase não 

merecem o nome de obras originais (GLEDSON, 1981, p. 28)  

           Para um jovem que se sente como um displaced e que vê nos seus “ídolos” a 

possibilidade de uma literatura de fuga, ou seja, de sentir-se em terras cultas e de grande 

importância internacional, nada mais natural do que seguir o caminho trilhado por ele. 

No entanto, passar por esse caminho foi fundamental para o seu crescimento pessoal e 

literário, pois, sua obra juvenil “não só aumenta a nossa compreensão de seu 

desenvolvimento e lutas, como também ilumina facetas desconhecidas de seu 

pensamento” (GLEDSON, 1981, p. 23). Além disso, características como o intimismo 

interiorano e seu ceticismo o acompanharam por toda a vida.  

          No quesito influências, vimos que algumas não foram tão eficientes para 

Drummond quanto a de Mário de Andrade. A lição de amigos foi uma via de 

reciprocidade, em que Mário abriu os olhos de CDA para a terra brasilis e o ajudou a 

desenvolver-se, e Drummond mostrou a Mário que suas inquietudes e lutas o levariam 
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longe, o que fez Mário admirar ainda mais o amigo. É importante salientar que ao 

contrário de mestre e aluno, os Andrades foram amigos, e como tal, se ajudaram e 

cresceram juntos: 

     (...) Mas pra mim é de uma importância capital ter um leitor íntimo 

como você, que ajuda a gente a ver claro e conserva aquela capacidade 

cruel e carinhosa de meter o pau no que merece ser esculhambado. Há 

tanto elogio barato querendo perverter um pobre autor, que este precisa 

se refugiar em amigos leais. (ANDRADE, 2002, p.p. 536-537)   

           

          Essa parceria fez com que Drummond cada vez mais se distanciasse dos “ídolos a 

que ontem votava oferenda” (ANDRADE, 2012, p.124) e se sentisse tomado pelo desejo 

de libertação do passado. Em seu ensaio, Sobre a arte moderna, publicado na revista Para 

Todos em 1923, Drummond fala sobre a modernidade na literatura, entende que 

mudanças estavam acontecendo naquele período, mas mesmo assim se mostra ainda um 

pouco duvidoso dos rumos que tomaria de fato, e conclui dizendo: “entreguemos ao 

destino, senhor de mãos indiferentes, o conto indeciso do nosso futuro...” (ANDRADE, 

2012, p.125).  

         Ao nos depararmos com os 25 poemas da triste alegria, percebemos que a liberdade 

rítmica, a despreocupação com o uso de rimas, poemas em prosa e vocábulos específicos 

perpassam por toda a obra e são a marca do jovem Drummond.   

          Esses aspectos já antecedem um pouco da modernidade da qual Drummond fará 

parte, entretanto, “a linguagem é tradicional, e o interesse na descrição dos estados 

emocionais num estilo abstrato” (GLEDSON, 1981, p.28) não condizem com os poemas 

posteriores a sua obra da juventude, nos quais as ideias revolucionárias da arte nova 

“propagavam-se como um incêndio” (ANDRADE, 2012, p.124). 

          Segundo Alcides Villaça, durante entrevista11 à Cosac Naify sobre seu livro Passos 

de Drummond, CDA encampou sim algumas das liberdades da linguagem e técnica 

moderna, porém, não se identificou muito com as teses nacionalistas de Mário e/ou a 

inventividade de Oswald. Drummond tira proveito de seu retraimento mineiro para criar 

uma marca de poeta gauche, o que lhe garante total isenção a compromissos e convenções 

                                                           
11 Entrevista acessada e assistida em https://www.youtube.com/watch?v=4wMXgbkJk14 – Publicada no dia 29 de junho de 2012. 

Acessada em 23 de dezembro de 2016.  

https://www.youtube.com/watch?v=4wMXgbkJk14
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estabelecidas, uma vez que, por ser canhestro, pode deixar sua poesia mais solta. Assim, 

enquanto uns bradavam na volta à literatura “pré-cabralina de inocência”, e outros 

lutavam por um nacionalismo ufanista, que segundo Drummond, “repugna aos espíritos 

sadios e lúcidos”, o poeta mineiro encontrava-se à esquerda de tudo isso, e através do seu 

humor-corrosão talvez tivesse consciência de que sua gaucherie era extremamente 

vantajosa a ele.  

          Assim, o caminho entre o jovem despreocupado e sem nenhum engajamento - tal 

qual Anatole - anestesiado em meio à penumbra dos versos que lê e cria, acaba por passar 

pelo gauche de seus dois primeiros livros modernistas, para assim chegar ao poeta mais 

maduro e intelectualmente comprometido com a ordem política e social. Poeta este que 

está completamente tomado pelos sentimentos do pré-guerra (2ª Guerra Mundial). 

Justamente nesse período Drummond se volta para sua obra inicial e faz uma releitura 

bem crítica de seu trabalho.  

          Como o presente trabalho propôs-se a estudar a obra dos 25 poemas da triste alegria 

e entender os caminhos que levaram o jovem Drummond a sair de seu passadismo e 

passear por vias modernistas, é válido que vejamos o Poema da Purificação, componente 

de Alguma poesia: 

Depois de tantos combates     

 o anjo bom matou o anjo mau                            

e jogou seu corpo no rio. 

As águas ficaram tintas                                                         

de um sangue que não descorava                                         

e os peixes todos morreram. 

Mas uma luz que ninguém soube   

 dizer de onde tinha vindo                                                                                                                               

apareceu para clarear o mundo,                                                              

e outro anjo pensou a ferida                                        

do anjo batalhador.                                                                         

           

          Assim como o eu lírico do poema acima, Drummond também esteve dividido entre 

um duplo: o jovem e o adulto postos frente a frente em 1937. Além disso, havia outra 

dicotomia de igual importância, isto é, continuar do lado dos ídolos passadistas ou 

aventurar-se pelo modernismo apregoado por Mário e outros paulistas.  
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          Com isso, podemos enxergar no poema o processo de “purificação” pelo qual nosso 

poeta passou, pois sair de processos imitativos e produzir poemas que realmente refletem 

a sua essência inquieta e gauche, nada mais é do que uma purificação, sendo o “anjo bom” 

Drummond adulto e o “anjo mau”, o Drummond jovem. Contudo, não devemos enxergar 

esse processo com preconceito ou como demérito em relação ao passadismo 

drummondiano. Afinal, todos os caminhos que trilhamos na vida são para o nosso próprio 

benefício, porque são eles que nos farão ser o que somos, aprender o que precisamos num 

processo natural de amadurecimento. E para isso ocorrer, se faz necessária, às vezes, uma 

volta ao passado para que possamos refletir acerca do que fomos e que caminhos 

pretendemos seguir a partir dali.  

Eu sou maior 

do que era  

antes  

   

           Estou melhor 

do que era 

             ontem 

  

 Eu sou filho do 

  mistério e do 

  silêncio  

   

  Somente o 

  tempo vai me  

  revelar quem  

  sou 

 

(Maior – Dani Black) 

          O trecho acima foi retirado da música de Dani Black de título Maior e se enquadra 

nesses dois momentos drummondianos os quais comparamos nesse trabalho. Enquanto 

de um lado há o jovem que se aventurou em terras penumbristas, de outro temos um poeta 

mais amadurecido e crítico de tudo o que estava ao seu redor. Por isso, ao nos atentarmos 

à letra, parece-nos que, ao fazer uma releitura de seu próprio trabalho, o Drummond de 

1937 fala-nos “eu sou maior do que era antes / estou melhor do que era ontem”, e nos 

remete ainda ao seu poema de Mãos dadas no qual reconhece que o tempo era a sua 

matéria, confirmando assim que “somente o tempo vai me revelar quem sou”, ou seja, é 

através do tempo que Drummond expressa sua arte e nós podemos compreender a sua 

força.  
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          No que concerne aos elementos reaproveitados por Drummond de sua juventude 

poética em sua jornada, encontramos os seguintes aspectos: as notações do dia (sem a 

artificialidade penumbrista), poemas em prosa que nos remetem aos versos livres 

(liberdade rítmica), a despreocupação com as rimas e poemas que denotam o 

conhecimento amoroso, como em Sensual (25 poemas) e em Coração Numeroso (Alguma 

poesia).  

          Um poeta que escrevera poemas de cunho penumbrista e produzira também poemas 

que foram posteriormente publicados em Alguma poesia – como o intrigante e 

revolucionário No meio do caminho – já antecipava as transformações que sofreria ao 

longo de sua conversão ao modernismo. Dentre elas, a apreciação a temas da terra natal, 

questões sociais, emprego de linguagem coloquial e metapoesia. Tais aspectos, 

evidentemente, não fazem parte do conjunto penumbrista aqui tratado.  

          Em suma, a juventude drummondiana é de total relevância para a compreensão de 

CDA em sua obra madura. É como se encaixássemos uma peça que faltava no quebra-

cabeça. No entanto, este é apenas o começo de uma longa e nova jornada nesse “mundo 

vasto mundo” drummondiano.  
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ANEXO I 

 

Carta 11 de Mário de Andrade a Drummond no ano de 1925, sem data.  
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