


A SEGUNDA GERAÇÃO 
MODERNISTA

BRASILEIRA: POESIA
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• CONTEXTO:

• “Consolidação” / Período de maturidade.

• Crise econômica de 1929: queda da Bolsa de

Nova Iorque.

• Crise política: Direita (fascismo, nazismo,

integralismo) e Esquerda (comunismo).

• Revolução de 30.

• Ascensão da burguesia industrial.

• Estado Novo (1937 – 1945).

• II Grande Guerra Mundial (1938 – 1945).

1930….......................................................1945

“Alguma Poesia” – Drummond   

MODERNISMO – A POESIA DE 30
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CARACTERÍSTICAS E TEMAS

• Tendência universalizante: social / religiosa / filosófica / amorosa. . .
• Estabilização das conquistas de 22.
• Equilíbrio estético / Temas do cotidiano.
• Questionamento: existência humana / sentimento de “estar-no-

mundo”

GRUPOS TEMÁTICOS:
1. Poesia de tensão ideológica/social
❑Carlos Drummond de Andrade
2. Poesia de preocupação religiosa / filosófica. . .
❑Jorge de Lima, Murilo Mendes, Cecília Meireles, Vinicius de Moraes,

Mário Quintana, Manoel de Barros.
4



CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE (1902- 1987)

Arte: Marcílio Godói

❑Nasceu em Itabira do Mato Dentro – Minas Gerais.
❑Inadaptado entre a província e a metrópole.
❑Polêmica (Revista de Antropofagia – 1928): “No meio do 

caminho”
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OBRA DE DRUMMOND

1. A fase “gauche”: consciência e isolamento

▪ Refere-se ao nascimento do poeta em que o anjo o condena a ser
gauche: desajeitado, inadequado na vida, torto, às avessas,
desencontrado, pessimista, em constante reflexão existencial...

“Quando nasci, um anjo torto
desses que vivem na sombra
disse: Vai, Carlos! Ser gauche na vida”.

(“Poema de sete faces”)

▪ Atitudes poéticas permanentes: ironia e metalinguagem (a poesia é
tema da poesia).

▪ Obras: Alguma poesia (1930) e Brejo das almas (1934)
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Poesia

Gastei uma hora pensando um verso

que a pena não quer escrever.

No entanto ele está cá dentro

inquieto, vivo.

Ele está cá dentro

e não quer sair.

Mas a poesia deste momento

inunda minha vida inteira.

7



2. A fase social: todo o sentimento do mundo 

▪ É a adesão do eu lírico aos problemas do seu tempo: 1935-
1945 – Nazismo, Segunda Guerra Mundial, a guerra na 
Espanha e, no Brasil, a ditadura Vargas...

▪ A literatura é social, engajada politicamente.
▪ A corrosão dos valores.
▪ A ideia da perda.
▪ Obras: Sentimento do mundo (1940), José (1942), A rosa do 

povo (1945)
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Mãos dadas

Não serei o poeta de um mundo caduco.
Também não cantarei o mundo futuro.
Estou preso à vida e olho meus companheiros.
Estão taciturnos mas nutrem grandes esperanças.
Entre eles, considero a enorme realidade.
O presente é tão grande, não nos afastemos.
Não nos afastemos muito, vamos de mãos dadas.

Não serei o cantor de uma mulher, de uma história,
não direi os suspiros ao anoitecer, a paisagem vista da janela,
não distribuirei entorpecentes ou cartas de suicida,
não fugirei para as ilhas nem serei raptado por serafins.
O tempo é a minha matéria, o tempo presente, os homens presentes,
a vida presente.
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01. O poema “Mãos dadas”, de Carlos Drummond de Andrade, pertence à fase em
que sua poesia:

a) tematiza a infância e a família, tendo por cenário a rude paisagem de uma
província mineira.
b) satiriza os absurdos de uma sociedade marcada pela tecnologia e pelo império
dos meios de comunicação.
c) envereda pelos caminhos do humor e da ironia, expressando-se com frequência
sob a forma de poemas-piadas.
d) manifesta-se grave e combativa, avaliando a responsabilidade social do artista
contemporâneo.
e) explora as questões metafísicas, preocupada em conhecer a origem e a
finalidade da vida, independentemente da contingência histórica.
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A flor e a náusea
Uma flor ainda desbotada 
ilude a polícia, rompe o asfalto
Façam completo silêncio,
paralisem os negócios,
garanto que uma flor nasceu.

Sua cor não se percebe.
Suas pétalas não se abrem.
Seu nome não está nos livros.
É feia. Mas é realmente uma flor.
[. . .]
É feia. Mas é uma flor. Furou o asfalto, 

[ o tédio, o nojo e o ódio.
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01. No poema acima do livro A Rosa do Povo (1945), fase em que o
poeta volta-se contra a instabilidade social e política do mundo, o
nascimento da flor representa:

a) a possibilidade de se ter esperança e alegria, apesar do contexto
sombrio.
b) é só o nascimento de uma flor sem qualquer relação com o contexto.
c) o total descompromisso do poeta com a realidade social e política.
d) uma atitude antilírica sem qualquer compromisso social.
e) um novo lirismo sem engajamento do poeta na grande questão da
época.
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3. Sob o signo do NÃO: social, individual e filosófico

▪ O eu lírico manifesta a poesia reflexiva, filosófica e
metafísica (morte e tempo).

▪ Temas universais de caráter existencial: vida, velhice, amor,
família, infância, a própria poesia.

▪ Poesia de um pessimismo corrosivo, ácido, desencanto...
▪ O eu lírico da poesia nominal (tendências ao Concretismo).
▪ Obras: Claro Enigma (1951), Fazendeiro do ar (1955), Vida

passada a limpo (1959), e a poesia nominal de Lição de coisas
(1962)
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4. Fase de retorno: tempo de memória 

▪ O eu lírico mergulha no universo da memória e mantém ao lado dos
temas universais, outros mais aprofundados: infância, Itabira, o pai,
a família, a piada, o humor cotidiano, a autoironia. . .

▪ Obras: Boitempo / As impurezas do branco / amor amores / A
paixão medida ... O erotismo de O Amor natural (1992), Farwell
(1996) – humor, erotismo, a ironia, o ceticismo.
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A MÁQUINA DO MUNDO (4 estrofes)

E como eu palmilhasse vagamente

Uma estrada de Minas, pedregosa,

E no fecho da tarde um sino rouco

Se misturasse ao som de meus sapatos

Que era passado e seco; e aves pairassem

No céu de chumbo, e suas formas pretas

Lentamente se fosse diluindo

Na escuridão maior, vinda dos montes

E de meu próprio ser desenganado

a máquina do mundo se entreabriu

Para quem de a romper já se esquivava

E só de o ter pensado se carpia.
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MÃOS DADAS

Não serei o poeta de um mundo caduco.
Também não cantarei o mundo futuro.
Estou preso à vida e olho meus companheiros.
Estão taciturnos mas nutrem grandes esperanças.
Entre eles, considero a enorme realidade.
O presente é tão grande, não nos afastemos.
Não nos afastemos muito, vamos de mãos dadas.

Não serei o cantor de uma mulher, de uma história,
não direi os suspiros ao anoitecer, a paisagem vista da janela,
não distribuirei entorpecentes ou cartas de suicida,
não fugirei paras as ilhas nem serei raptado por serafins.
O tempo é a minha matéria, o tempo presente, os homens presentes,
a vida presente.

(ANDRADE, C.D. Poesia Completa. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 2003, p.80)
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01. (ENEM) Escrito em 1940, o poema Mãos dadas revela um eu lírico marcado

pelo contexto de opressão política no Brasil e da Segunda Guerra Mundial. Em

face dessa realidade, o eu lírico

a) considera que em sua época o mais importante é a independência dos

indivíduos.

b) escolhe a realidade social e seu alcance individual como matéria poética.

c) desvaloriza a importância dos planos pessoais na vida em sociedade.

d) reconhece a tendência autodestruição em uma sociedade oprimida.

e) critica o individualismo comum aos românticos e aos excêntricos.
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02. Entende-se que o eu lírico, na segunda estrofe manifesta uma

proposta:

a) evasionista e romântica.

b) comprometida com o social.

c) sonhadora e romântica.

d) pessimista e depressiva.

e) antipoética e estética.
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02. Entende-se que o eu lírico, na segunda estrofe manifesta uma

proposta:

a) evasionista e romântica.

b) comprometida com o social.

c) sonhadora e romântica.

d) pessimista e depressiva.

e) antipoética e estética.
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03. Qual dos traços da poesia de Drummond podemos identificar nesse 
poema?

a) a exploração do humor.
b) forte crítica ao individualismo.
c) a propensão ao memorialismo.
d) o questionamento do patriarcalismo.
e) o apego ao saudosismo.
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04. Esses versos, de Carlos Drummond de Andrade, pertencem à fase em que sua 
poesia:

a) tematiza a infância e a família, tendo por cenário a rude paisagem de uma 
província mineira.
b) satiriza os absurdos de uma sociedade marcada pela tecnologia e pelo império 
dos meios de comunicação.
c) envereda pelos caminhos do humor e da ironia, expressando-se com frequência 
sob a forma de poemas-piadas.
d) manifesta-se grave e combativa, avaliando a responsabilidade social do artista 
contemporâneo.
e) explora as questões metafísicas, preocupada em conhecer a origem e a finalidade 
da vida, independentemente da contingência histórica. 
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05. o eu lírico, na segunda estrofe, manifesta uma proposta:

a) evasionista.
b) engajada.
c) sonhadora.
d) pessimista.
e) antipoética.
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06. O poema se constrói a partir de uma série de oposições. O 
confronto que o eu lírico não manifesta é:

a) presente x passado.
b) pessoal x coletivo.
c) mundo novo x mundo caduco.
d) desunião x união.
e) tempo x espaço.
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07. Qual dos traços da poesia de Drummond podemos identificar nesse 
poema?

a) a exploração do humor.
b) a crítica à irresponsabilidade individualista.
c) a propensão ao memorialismo.
d) o questionamento do patriarcalismo.
e) o apego ao saudosismo.
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07. Qual dos traços da poesia de Drummond podemos identificar nesse 
poema?

a) a exploração do humor.
b) a crítica à irresponsabilidade individualista.
c) a propensão ao memorialismo.
d) o questionamento do patriarcalismo.
e) o apego ao saudosismo.
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08. A opção que não mostra traços do Modernismo no poema é:

a) adoção de versos livres e brancos.
b) reflexão sobre o papel social da poesia.
c) incorporação de imagens surrealistas.
d) desmistificação do sentimentalismo.
e) preocupação com a vida contemporânea.
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09. Depreende-se do poema que:

a) o poeta manifesta o negativismo do mundo moderno.
b) ocorre louvação do mundo futuro.
c) as pessoas não têm mais esperanças.
d) o tempo presente é o que importa.
e) o poeta destaca a diferença entre o presente e o futuro.



28

10. Tomando por base o contexto de publicação do livro Sentimento do 
mundo (1940) depreende-se do poema “Mãos Dadas”

a) o sofrimento do eu lírico pela morte da amada.
b) o desejo de ser raptado para uma ilha.
c) que o eu lírico manifesta solidariedade ao do mundo.
d) que o mundo está em perfeita ordem.
e) O desejo de isolamento e viver os tormentos da noite.


