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Tradição e modernidade; localismo e 
cosmopolitismo em Carlos Drummond 
de Andrade

                                                                                
Sonia Netto Salomão1 

No elevador penso na roça, na roça penso no elevador. 

(Carlos Drummond de Andrade)

No âmbito dos congressos que comemoraram os duzentos 
anos do Modernismo Brasileiro, retomei os binômios que se ligaram 
ao movimento e que atravessam a obra do nosso poeta maior. Esta 
necessidade foi, para mim, motivada pela demanda de balanço e, 
embora não fosse exatamente uma surpresa, principalmente após 
a publicação da correspondência do poeta mineiro com Mário de 
Andrade, o tema confirmou uma polaridade intrínseca à poética 
drummondiana. A obra de Carlos Drummond de Andrade é uma 
contribuição personalíssima ao Modernismo histórico brasileiro e 
ao seu desdobramento. Drummond enfrenta a questão do univer-
salismo, dialogando com o “nacionalismo pragmático” de Mário de 
Andrade, de modo que a matéria local e o viés cosmopolita sejam 
afirmados e problematizados numa tensão perene e constitutiva. 
Podemos encontrar esta polarização ao longo de todo o seu trabalho, 
como nos poemas de Alguma poesia, de 1930, de que Explicação é 
um entre vários exemplos, 

Ah, ser filho de fazendeiro! / A beira do São Francisco, do Paraíba 

1 Professora Catedrática de Língua e Tradução Portuguesa e Brasileira na Sapienza 
Universidade de Roma 1.
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ou de qualquer córrcgo vagabundo, / é sempre a mesma sen-si-bi-
li-da-de. / E a gente viajando na pátria sente saudades da pátria. 
/ Aquela casa de nove andares comerciais / é muito interessante. 
/ A casa colonial da fazenda também era... / No elevador penso 
na roça, / na roça penso no elevador. (Andrade, 1983, p. 98).

A técnica utilizada é uma espécie de simultaneidade cubo-
-futurista, como assinalou Merquior (2012, p. 38) a respeito do 
Poema das Sete Faces, em que uma imagem inesperada irrompe, 
desfazendo a continuidade do sentido que se estava construindo. 
Em Explicação interrompe-se, na quinta estrofe citada acima, o 
clima de lirismo nostálgico que vinha construindo a biografia do 
poeta, propositadamente confundida com a do eu lírico e ligada às 
origens rurais.

O ser e não ser brasileiro é tema de discussão nas cartas tro-
cadas com Mário de Andrade desde os vinte e dois anos, quando o 
jovem poeta se expressa com grande maturidade e, até mesmo, com 
uma percepção fina da história, depois do balanço que se fez sobre os 
males do nacionalismo, que podemos comprovar cem anos depois2. 
Vejamos este depoimento epistolar de 22 de novembro de 1924:

Reconheço alguns defeitos que aponta no meu espírito. Não sou 
ainda suficientemente brasileiro. Mas, às vezes, me pergunto se 
vale a pena sê-lo. Pessoalmente, acho lastimável essa história 
de nascer entre paisagens incultas e sob céus pouco civilizados. 
Tenho uma estima bem medíocre pelo panorama brasileiro. 
Sou um mau cidadão, confesso. É que nasci em Minas, quando 
devera nascer (não veja cabotinismo nesta confissão, peço-lhe!) 
em Paris. O meio em que vivo me é estranho: sou um exilado. 
E isto não acontece comigo, apenas: “Eu sou um exilado, tu és 
um exilado, ele é um exilado”. Sabe de uma coisa? Acho o Brasil 
infecto. Perdoe o desabafo, que a você, inteligência clara, não 

2 O balanço da noção de nacionalismo fez-se principalmente depois da Se-
gunda Guerra Mundial e do fascismo que hoje se traduz na luta modulada 
contra a globalização. Cfr. Hobsbawwm, 2011.
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causará escândalo. O Brasil não tem atmosfera mental; não tem 
literatura; não tem arte; tem apenas uns políticos muito vaga-
bundos e razoavelmente imbecis ou velhacos. Entretanto, como 
não sou nem melhor nem pior do que os meus semelhantes, eu 
me interesso pelo Brasil. Daí o aplaudir com a maior sinceridade 
do mundo a feição que tomou o movimento modernista nacional, 
nos últimos tempos: feição francamente construtora, após a fase 
inicial e lógica dos falsos valores. (Santiago e Frota, 2002, p. 56)

É significativa esta afirmação de Drummond: « O meio em 
que vivo me é estranho: sou um exilado». Afirmação recolhida em 
uma correspondência privada que vai ressoar em Raízes do Brasil, 
doze anos mais tarde:

Trazendo de países distantes nossas formas de convívio, nossas 
instituições, nossas idéias, e timbrando em manter tudo isso em 
ambiente muitas vezes desfavorável e hostil, somos ainda hoje 
uns desterrados em nossa terra (Holanda, 1995, p. 31).

O mesmo comportamento paradoxal vamos encontrar em 
outro poema de 1930, Europa, França e Bahia:

Meus olhos brasileiros sonhando exotismos. / Paris. A torre Eiffel 
alastrada de antenas como um caranguejo [...] Chega! / Meus 
olhos brasileiros se fecham saudosos, / Minha boca procura a 
“Canção do Exílio”. / Como era mesmo a “Canção do Exílio”? / 
Eu tão esquecido de minha terra. / Ai terra que tem palmeiras / 
onde canta o sabiá! (Andrade, 1983, p. 74).

Outro exemplo, ainda, no «Hino Nacional», de Brejo das 
Almas (1934), no percurso que vamos assinalando: «Precisamos 
descobrir o Brasil! / Escondido atrás das florestas, / com a água 
dos rios no meio, / o Brasil está dormindo, coitado. / Precisamos 
colonizar o Brasil. [...] Nenhum Brasil existe. E acaso existirão os 
brasileiros?»  (Andrade, 1983, pp. 108-109). Os verbos no imperativo 
enumeram, em nítida paródia, o tom pedagógico do vademecum 
nacionalista do período: tudo o que era necessário para formar o 

Sonia
Evidenziato
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Brasil. As anáforas, por outro lado, insistem numa ideia de progresso 
como algo irremediavelmente imposto.

A tensão continua em Sentimento do mundo, de 1940, na 
«Elegia, 1938»: «Mas o horrível despertar prova a existência do ma-
quinário / e te repõe, pequenino, em face de indecifráveis palmeiras. 
[...] Aceitas a chuva, a guerra, o desemprego e a injusta distribui-
ção / porque não podes, sozinho, dinamitar a ilha de Manhattan» 
(Andrade, 1983, p. 137). Mário de Andrade dará a sua aprovação à 
nova coletânea em carta de 15 de agosto de 1942: 

Sentimento do mundo é o resultado de um poeta verdadeiro 
cuja vida se transformou. O poeta não mudou, é o mesmo, mas 
as vicissitudes de sua vida, novos contatos e contágios, novas 
experiências, lhe acrescentaram ao ser agressivo, revoltado, 
acuado em seu individualismo irredutível, uma grandeza nova, 
o sofrimento pelos homens, o sentimento do mundo. (Santiago 
e Frota, 2002, p. 483)

Rosa do Povo, de 1945, reitera o desejo de enraizamento que 
assinalamos, com outro exemplo retirado de «Canto ao homem do 
povo Charlie Chaplin»: 

Era preciso que um poeta brasileiro, [...] / era preciso que esse 
pequeno cantor teimoso, [...] / era preciso que um antigo rapaz de 
vinte anos, [...] Para dizer-te como os brasileiros te amam / e que 
nisso, como em tudo mais, nossa gente se parece / com qualquer 
gente do mundo — inclusive os pequenos judeus / de bengalinha 
e chapéu-coco, sapatos compridos, olhos melancólicos [...] /  ó 
Carlito, meu e nosso amigo, teus sapatos e teu bigode caminham 
numa estrada de pó e esperança» (Andrade, 1983, pp. 240-246).

O poema é construído em diálogo com o filme de Charlie Cha-
plin, Tempos Modernos (1936), e ambos expressam o desencanto dos 
homens, principalmente dos desprivilegiados, diante do novo mo-
delo de relações humanas. O brasileiro comum é como o americano 
ou o judeu de bengalinha e chapéu-coco: um gauche. Como anota 
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Antonio Cândido, ao retratar bem o dilema drummondiano: 

Mas de permeio, digamos entre 1935 e 1959, há nele uma espécie 
de desconfiança aguda em relação ao que diz e faz. Se aborda o 
ser, imediatamente lhe ocorre que seria mais válido tratar do 
mundo; se aborda o mundo, que melhor fora limitar-se ao modo 
de ser. (Cândido, 1970, p. 95)

Em 1951 o poeta estava maduro para uma coletânea como 
Claro enigma, cujo título, em oxímoro, colocava-o no meio do cami-
nho de sua própria obra, realizando uma ultrapassagem com o seu 
mais famoso poema, «A Máquina do Mundo». A sugestiva epígrafe à 
coletânea: «Les evénements m’ennuient», de Paul Valéry, reforçava 
o sentido da nova fase, que tanta irritação causou no meio literário 
brasileiro, acusando o desconforto com certo ceticismo e niilismo 
do “poeta do finito e da matéria” o qual, segundo muitos, estaria 
abandonando as conquistas do Modernismo brasileiro para voltar 
ao trabalho “da arte pela arte” (Faustino, 1977, pp. 88-97). O poeta 
parece confirmar o julgamento, pois em «Eterno», de Fazendeiro 
do Ar, de 1954, vamos encontrar estes versos: «E como ficou chato 
ser moderno / Agora serei eterno» (Andrade, 1983, p. 318).   

Já em A Vida Passada a Limpo, de 1959, deparamo-nos com 
outra síntese de incrível atualidade, em «Pranto Geral dos Índios»: 
«Chamar-te Maíra / Dyuna / Criador [...] Não nos deixaste sós quando 
te foste / Ficou a lembrança, rã pulando n’água / do rio da Dúvida: vol-
tarias?» (Andrade, 1983, pp. 341-342). A temática ecológica e o tema 
indígena, que contemporaneamente voltam com força, alimentados 
pela preocupação mundial com os estragos perpetrados pelo homem 
contra a natureza e, por conseguinte, contra os seres que melhor re-
presentaram esta harmonia e a integração com o sistema ecológico, os 
índios, está magistralmente colocada. Drummond fala da resistência 
de uma etnia, de uma identidade que persistiria apesar de tudo, tema 
que será abordado também por Darcy Ribeiro em Maíra, de 1976.
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Terminaria, enfim, esta breve introdução temática, com o po-
ema «O homem; as viagens», de As Impurezas do Branco, de 1973: 
«O homem, bicho da Terra tão pequeno / chateia-se na Terra / lugar 
de muita miséria e pouca diversão» (Andrade, 1983, p. 440). Esse é 
um dos momentos em que o olhar drummondiano se espraia e colhe 
o dado humano que está na colonização, no homem que subjuga o 
outro simplesmente pelo desejo de poder que Schopenhauer (2012) 
tão bem descreveu.

Na verdade Drummond, na sua biografia assinalada pelo anjo 
torto que o fez nascer filho de fazendeiros, no bojo da sociedade 
patriarcal brasileira, era também o escritor que possuía, ao lado da 
extrema sensibilidade poética, uma precoce vocação para o jorna-
lismo. A sua poesia, que conjuga a figura e a letra, o dado abstrato e 
o referencial, é marcada por um destino histórico que muito tem a 
ver também com a sua amizade com Mário de Andrade, desde ainda 
muito jovem, como anotamos. Essa relação pode ser resumida no 
trecho de uma famosa carta, de 1924, que se apresenta como o projeto 
de Mário de Andrade, uma espécie de legado, para as novas gerações:

Carlos, devote-se ao Brasil, junto comigo. Apesar de todo o ce-
ticismo, apesar de todo o pessimismo e apesar de todo o século 
19, seja bobo, mas acredite que um sacrifício é lindo. [...] Nós 
temos que dar ao Brasil o que ele não tem e que por isso até 
agora não viveu, nós temos que dar uma alma ao Brasil e para 
isso todo sacrifício é grandioso, é sublime. E nos dá felicidade. 
[...] Eu não amo o Brasil espiritualmente mais que a França ou 
a Cochinchina. Mas é no Brasil que me acontece viver e agora 
só no Brasil eu penso e por ele tudo sacrifiquei. [...] Os gênios 
nacionais não são de geração espontânea. Eles nascem porque 
um amontoado de sacrifícios humanos anteriores lhes preparou 
a altitude necessária de onde podem descortinar e revelar uma 
nação. (Santiago e Frota, 2002, p. 56)

Entre as inúmeras questões que o Modernismo propôs, 
portanto, estava a do binômio nacionalismo-universalismo que o 
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Movimento desenvolveu no âmbito da coincidência desejada com 
o aniversário da Independência do Brasil. O movimento nasce, por-
tanto, do empenho de refletir sobre a identidade de uma literatura 
nacional, pretendendo, ao mesmo tempo, incorporá-la ao cânone 
internacional: «Uma única luta – a luta pelo caminho. Dividamos: 
poesia de importação. E a Poesia Pau-Brasil, de exportação». (Teles, 
1982, p. 327)

Chamo a atenção para este dado, não por ignorarmos tudo 
isso; e sim porque Drummond realizou este importante núcleo do 
projeto praticamente sozinho. E aqui caberia uma reflexão sobre o 
que nos resta do conceito de antropofagia, historicamente falando, 
e de quanto a obra de Drummond também se faça referente deste 
conceito local, brasileiro. Deste conceito fundador. É como se Drum-
mond, mas também Murilo Mendes, já tivesse nascido “moderno”. 
(cfr. Merquior, 1994, p. 12)

Na XXIV Bienal de São Paulo, de 1998, “Antropofagia e Histó-
rias de Canibalismo”, chamada de Bienal da Antropofagia, consagra-
-se a metáfora englobada no discurso oficial, como se lê na fala do 
então Ministro da Cultura, Francisco Weffort. Ao inaugurar a mostra, 
ele proclama: « A Antropofagia foi a categoria criada por Oswald de 
Andrade para explicar, de um ponto de vista nacional, o processo 
de formação de nossa identidade cultural» (Weffort, 1998, p. 20).

Não só o conceito é “oficializado”, como também é utilizado 
atualmente em muitos estudos com uma dupla orientação. Por um 
lado, é inserido no grande conjunto de teorias modernas e pós-mo-
dernas que operam com a globalização da literatura, sua recepção 
e inserção no mercado. Por outro lado, o conceito de antropofagia 
cultural remete a uma tradição especificamente brasileira, evocada 
através das crônicas seiscentistas de autores como Hans Staden, 
André Thevet e Jean de Léry sobre o canibalismo dos Tupinambás. 
A ambivalência entre o nacional e o internacional se configura hoje 
digerida pela crítica, sendo que o conceito, na sua autorreferen-

Sonia
Evidenziato

Sonia
Evidenziato

Sonia
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Andrade no lugar de Teles
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cialidade, pode ser substituído por outros como intertextualidade, 
mestiçagem, creolização, hibridismo e assim por diante.

A obra de Drummond parece confirmar a Antropofagia, 
como resposta à importação da técnica que tudo homogeneiza nas 
sociedades periféricas. A Antropofagia oswaldiana é um pensamento 
historicamente produzido entre 1924-1928, num momento específico 
da evolução do capital industrial. A sua transposição como tema de 
debate para a produção literária e artística atual é problemática pois 
desistoriciza uma noção precisa, um diagnóstico sobre a produção 
cultural brasileira das vanguardas históricas dos anos Vinte a Trinta.

Vera Martins Chalmers recupera, num estudo de 2002, O 
outro é um, uma polêmica de Wilson Martins, quando o crítico pa-
ranaense mostra que Oswald aproveitou-se do canibalismo europeu, 
do Futurismo de Marinetti e do Dadaísmo francês, já exauridos. O 
artigo de Wilson Martins, de 1968, se refere à apropriação da obra 
de Oswald de Andrade por parte dos concretistas de São Paulo e é 
hoje datado, mas é interessante retomá-lo aqui porque as vanguar-
das compartilham com o discurso revolucionário a visão utópica da 
construção de uma nova sociedade alternativa à sociedade burguesa.                   

O poeta mineiro consegue evitar o anacronismo do conceito 
ao assumir a perspectiva irônica do “anjo torto”. Todavia, a poética 
drummondiana mantém viva a estrutura expressiva da vanguarda 
– na sua etimologia de guerra, de choque e, ao mesmo tempo de 
primeira linha, de atualidade avant-garde, justamente. Trata-se 
de uma poética insubordinada, e me desculpo pelo empréstimo 
biográfico inevitável.3

Quanto à caracterização da modernidade de Carlos Drum-
mond de Andrade e da sua relação com a tradição, ela foi bem 
definida por José Guilherme Merquior na sua tese de Doutorado 
Verso Universo em Drummond, de 1972. Para isso, o crítico diplo-

3 Drummond foi expulso do Colégio Anchieta, em conflito com o professor 
de português, por “insubordinação mental”.

Sonia
Nota
Retirar a vírgula depois de "Antropofagia"

Sonia
Nota
Colocar uma vírgula depois de Doutorado.
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mata apoiou-se em Mímesis de Erich Auerbach, explicando, em 
síntese, que a história da cultura ocidental num processo de longa 
duração, realizou a mescla de dois estilos de abordagem da realida-
de: o homérico e o bíblico. Este movimento, que tem raízes fortes 
e subterrâneas, conheceu um grande obstáculo no período clássico 
com a separação dos estilos no que diz respeito à mistura de temas 
cotidianos com tratamento sublime. 

Num trecho da sua argumentação Merquior afirma: «Além 
de universal, a poesia drummondiana é também muito atual». 
(Merquior, 2012, p. 324) Esta atualidade se deve a três eixos, 
relacionados ao tema que estamos discutindo e ao ethos central 
da arte moderna: a recusa do patético, o espírito da paródia e 
a substituição de uma ótica trágica e idealizadora da vida por 
uma perspectiva grotesca. Portanto, tudo isso, posto a serviço do 
espírito modernista, sem ignorar a contribuição do ataque liberador 
surrealista, como neste penúltimo verso muito significativo da 
segunda estrofe de Consideração do poema:

São todos meus irmãos, não são jornais
nem deslizar de lancha entre camélias:
é toda a minha vida que joguei.
Estes poemas são meus. É minha terra
e é ainda mais do que ela. É qualquer homem
ao meio-dia em qualquer praça. É a lanterna
em qualquer estalagem, se ainda as há. (Andrade, 1983, pp. 
240-246).

«Nem deslizar de lanchas entre camélias» é uma contribuição 
àquela poesia moderna com toque surrealista que fez com que Alceu 
Amoroso Lima considerasse o poeta mineiro como “uma espécie de 
Baudelaire da nossa poesia moderna” (Ataíde, 1969, pp. 274-275). 
Entende-se aqui a sensibilidade moderna existencial do homem 
da grande cidade e da sociedade de massa na alta literatura lírica. 

De modo muito esquemático poderíamos dizer que 
Drummond significou, no âmbito do Modernismo, a realização 
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do projeto revolucionário da primeira hora, criando uma poesia 
rica e substancial, liberada do servilismo em relação aos modelos 
estrangeiros; promoveu a inserção da sua poesia no tocante à 
realidade social concreta, principalmente com Sentimento do mundo 
e A Rosa do povo, e evitou a superficialidade intelectual na busca 
constante de novas formas e novos temas, através do estudo e da 
experimentação. Foi um antropófago voraz, obstinado e coerente. 
A respeito deste último ponto, a superficialidade intelectual, assim 
como Machado de Assis no século XIX, a poesia drummondiana é 
uma poesia da gnose, da problematização filosófica e da pesquisa 
psicossocial que é, no fim, responsável por uma antropologia do 
homem brasileiro, à revelia do próprio Drummond “universalista”. 
Nesse sentido, ele é muito brasileiro, porque emprenhado pelo  
“instinto de nacionalidade” machadiano.4 (Assis, 1973, pp. 801-809).

Em Confissões de Minas (1944), Drummond contextualiza o 
Modernismo brasileiro e percebe a tensão na qual se encontra diante 
dos deslocamentos temporais do fazer modernista em seu projeto de 
renovação estética e atualização da inteligência artística. Demonstra 
a permanência de algumas conquistas modernas do Romantismo 
no Modernismo e analisa Fagundes Varela, Casimiro de Abreu, 
Gonçalves Dias, Abgar Renault e Emílio Moura, principalmente, 
quanto a certo mal estar diante do caos urbano. O prosador informa 
os leitores sobre a existência de mitos e invenções do movimento de 
vanguarda; tece a sua autobiografia e se posiciona frente à guerra e 
à ditadura brasileira que reivindicam o seu sentimento do mundo. 
Ele pertence à escola mineira que jamais quis ser uma escola, con-
fessa, abrindo espaço, com esta precisão, para se pensar nos diversos 
modernismos: do Rio, do Nordeste, de Minas, e assim por diante. 

4 No célebre estudo de Machado de Assis, « Notícia da atual literatura 
brasileira: institnto de nacionalidade», consagra-se o conceito de que para 
ser brasileiro, para ser nacionalista, melhor dizendo, não era necessário 
seguir um roteiro de temas politicamente corretos, como diríamos hoje.
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Tema que hoje começa a ser debatido e que merece ainda estudos 
aprofundados (cfr. Cardoso, 2022, pp. 13-39 e 41-87).

No entanto, Drummond é atual também porque configurou, 
no espaço da cidade moderna, a perda da polis, a única possibilidade 
de existência para o cidadão político e juridicamente enquadrado. 
Drummond caracterizou o que o filósofo italiano Giorgio Agamben 
chamou de homo sacer, figura que apareceu pela primeira vez no 
direito romano: um indivíduo que pode ser assassinado displicen-
temente sem qualquer consequência legal: um indivíduo privado de 
cidadania, uma espécie de zumbi na esteira do pensamento de Hanna 
Arendt, Benjamin e Foucault: os excluídos do discurso legalizado 
da polis (Agamben, 2012, p. 57). Na crônica «Embaixo da ponte», 
de A Bolsa e a Vida, de 1962, temos um significativo exemplo desta 
situação em que os personagens não possuem um nome e são con-
figurados com um tom de calibrado “distanciamento” jornalístico:

Moravam debaixo da ponte. Oficialmente, não é lugar onde se 
more, porém eles moravam. Ninguém lhes cobrava aluguel, im-
posto predial, taxa de condomínio: a ponte é de todos, na parte 
de cima; de ninguém, na parte de baixo. Não pagavam conta de 
luz e gás, porque luz e gás não consumiam. Não reclamavam 
contra falta dágua, raramente observada por baixo de pontes. 
Problema de lixo não tinham; podia ser atirado em qualquer 
parte, embora não conviesse atirá-lo em parte alguma, se dele 
vinham muitas vezes o vestuário, o alimento, objetos de casa. 
Viviam debaixo da ponte, podiam dar esse endereço a amigos, 
recebê-los, fazê-los desfrutar comodidades internas da ponte. [...] 
Dizem uns que morreram da carne, dizem outros que do sal, pois 
era soda cáustica. Há duas vagas debaixo da ponte. (Andrade, 
1983, pp. 1201-1202)

No poema «Ao Deus Kom Unik Assão», de As impurezas 
do Branco (1973), Drummond intui os perigos da modernolatria e 
de uma certa ideia de modernidade: teme o germe da violência, o 
explodir da Bomba, receia a violência do artifício e da programação 
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burocrática do sistema. Do medo passa à melancolia e à experiência 
da dor do homem contemporâneo que se traduz numa espécie de 
“ânsia de prestação” constante.

Retomo, como conclusão, dois exemplos da relação entre 
tradição e modernidade, com aquele tom local que mistura Itabira 
com o edifício Esplendor. Trata-se do trabalho linguístico (Salo-
mão, 2013, pp. 27-36) realizado na obra drummondiana de poesia 
e de prosa. O autor mineiro representa uma espécie de síntese do 
Modernismo brasileiro no que diz respeito à língua literária do pe-
ríodo: a criação de neologismos, a absorção dos diversos registros 
da língua – o popular, o regional e o familiar –, para chegar até à 
língua especial: a língua da ciência, da gíria, do baixo calão e do 
erotismo. Outro vetor importante, e menos explorado, diz respeito 

Ao Deus Kom Unik Assão (1973) 
 
 Eis-me prostado a vossos peses 
 que sendo tantos todo plural é pouco. 
Deglutindo gratamente vossas fezes 
vai se tornando são quem era louco. 
Nem precisa cabeça pois a boca 
nasce diretamente do pescoço 
e em vosso esplendor de auriquilate 
faz sol o que era osso. 
Genuncircunflexado vos adouro 
Vos amouro, a vós sonouro 
Deus da buzina & da morfina 
que me esvazias enchendo-me de 

flato 
e flauta e fanoipéia e fone e feno. 
Vossa pá lavra o chão de minha 
carne 
E planta beterrabos balouçantes 
de intenso carneiral belibalentes 
em que disperso espremo e 

desexprimo 
o que em mim aspirava a ser eumano 

 
 
E quando não restar 
O mínimo ponto 
a ser detectado 
a ser invadido 
a ser consumido 
e todos os seres 
se atomizarem na 
supermensagem 
do supervácuo 
e todas as coisas 
se apagarem no circuito global 
e o Meio 
deixar de ser Fim e chegar ao fim, 
Senhor! Senhor! 
Quem vos salvará 
de vossa própria, de vossa terríbil 
estremendona 
inkomunikhassão? 
(Andrade, 1983, pp. 428-431) 

 



418

André Dias . José Luís Jobim  . Mireille Garcia  . Rita Olivieri-Godet

aos arcaísmos quando, retornando aos clássicos luso-brasileiros, 
traz para os seus textos palavras esquecidas, geralmente usadas, 
aqui também, de forma humorística, mas sempre num trabalho de 
erudição e de insuspeitado conhecimento filológico. 

É no âmbito deste laboratório da palavra que encontramos 
topoi camonianos, numa insuspeitada crônica de 1970: «O outro 
nome do verde» (Andrade, 1983, pp. 1310-1312), em que se dá uma 
curiosa revisitação. Com o pretexto do diálogo com uma jovem, um 
broto, na gírica carioca, num bar típico da Praia de Ipanema, no 
Rio, o Castelinho, o narrador explica à jovem que os seus olhos eram 
gonçalves e até gonçalvíssimos, recitando o mote de uma canção 
de Camões de 1595, presente também no Auto de El-rei Seleuco 
(1545-1616),

Com vossos olhos gonçalves,
Senhora, cativo tendes
este meu coração mendes.
(Andrade, 1983, p. 1310) Grifo nosso

            
A narrativa prossegue com um humorismo mesclado à eru-

dição de quem não só conhece bem o uso dos adjetivos na lírica 
camoniana, como também estudou os filólogos a respeito de tal uso 
(Salomão, 2016, pp. 201-210), sendo este mote um dos mais famosos 
pelo debate filológico centenário. O próprio Drummond usa o recurso 
camoniano apontado no mote: o nome próprio como adjetivo e até 
como verbo, conforme vamos encontrar num poema de Brejo das 
Almas, «Desdobramento de Adalgisa», de 1934: 

 
Adalgisa e Adaljosa,
parti-me para o vosso amor
que tem tantas direções
e em nenhuma se define 
mas em todas se resume. [...]
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Se fugirdes para a floresta,
serei cipó, lagarto, cobra,
eco de grota na tarde,
ou serei a humilde folha,
sombra tímida, silêncio
entre duas pedras. E o rei
que se enfarou de Adalgisa
ainda mais se adalgisará. 
(Andrade, 1983, p. 1310, grifo nosso) 

            
O segundo exemplo não poderia deixar de ser o poema A 

Máquina do mundo, por tratar-se, na minha opinião, de um texto 
em palimpsesto, que resume toda a obra drummondiana. O poeta 
constrói, palavra sobre palavra, um texto sobre si mesmo e a sua 
poética, transformando-o num dos mais universais poemas da lite-
ratura brasileira, no seu confronto com Dante Alighieri, o primeiro 
a usar o eu lírico de forma autobiográfica em sentido moderno, 
na sua viagem em direção do Empíreo e da plena luz. Igualmente 
sugestiva é a percepção moderna da outra máquina do mundo, 
«etérea e elemental», de Camões, símbolo do domínio humano 
sobre a natureza:
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O texto, portanto, retoma a obra drummondiana pregressa, 
com antecipações da futura. Além da conotação metalinguística, 
constata-se o sentido da vida vivida e pensada. As várias seções do 
poema revisitam poemas canônicos em que estilemas e palavras-
-chaves se fazem reconhecer. No primeiro período (versos 1-12) 
apresentam-se a paisagem e a circunstância: o encontro com a 
Máquina “no meio do caminho”. O texto, com tom sério, quase reli-
gioso, a sugerir uma figura crepuscular que mais do que caminhar ou 
percorrer, palmilha uma estrada de Minas, é trabalhado com atenção 
de ourives. “Palmilhar” é termo conceitualmente perfeito. Dá a ideia 
de caminhar, pisar, mas também a de calcar o chão, talvez de forma 
pesada, já que se coloca uma “palmilha” nos sapatos para amortecer 
e ajustar os pés no calçado. Numa daquelas imagens “inadequadas” 
(gauches?), ao lado de tanta perfeição vocabular, este “vagamente”, 

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 pausado e seco; e aves 
pairassem 
no céu de chumbo, e suas formas 
pretas 
 
lentamente se fossem 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. 
 
 

[...] 
baixei os olhos, incurioso, 
lasso, 
desdenhando colher a coisa 
oferta 
que se abria gratuita a meu 
engenho. 
 
A treva mais estrita já 
pousara 
sobre a estrada de Minas, 
pedregosa, 
e a máquina do mundo, 
repelida, 
 
se foi miudamente 
recompondo, 
enquanto eu, avaliando o 
que perdera, 
seguia vagaroso, de mãos 
pensas. 
(Andrade, 1983, pp. 303-
305) 
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advérbio deverbal de “vagar”, que significa “andar sem destino”, 
atribui à ação em oxímoro uma intensa rentabilidade semântica. 
Logo no segundo verso, as Minas Gerais, estado natal do poeta, e a 
pedra que já encontrara no meio do caminho de sua própria estrada 
pessoal e poética. Mas os signos particulares não param aí, porque 
sinos e sineiros também estão presentes na sua obra em abundância, 
como em «Romaria»: «Os sinos tocam, chamam os romeiros»; ou em 
Anoitecer: «É a hora em que o sino toca, / mas aqui não há sinos; /  
há somente buzinas», e, ainda uma vez, nas muitas igrejas da católica 
Minas Gerias, onde também abundam os montes. O sino é rouco, 
talvez como o poeta, já cansado do seu canto, já fatigado de chamar 
os homens, como em Canto órfico: «Orfeu, que te chamamos, baixa 
ao tempo / e escuta: / só de ousar-se teu nome, já respira / a rosa 
trismegista, / aberta ao mundo».  (Salomão, 2013, pp. 1177-1195)

Todo o poema é construído a partir dessas referências intra-
textuais, estas estruturas que remetem a outras, obtendo um efeito 
de eco, inclusive muito musical, na marcha lenta dos tercetos, outra 
opção mirada. Na Obra completa organizada pelo autor, «A máquina 
do mundo» está colocada depois do poema em prosa «O enigma», 
último texto da coletânea Novos poemas. Em Claro-enigma, «A 
máquina do mundo» é o penúltimo poema, ao qual se segue «Re-
lógio do rosário». Drummond constrói uma tríade em que coloca 
«O enigma», «A máquina do mundo» e «Relógio do rosário», como 
fecho. Um fecho no tempo, já que se trata de um relógio. O poema «O 
enigma» é uma antecipação da temática de «A máquina do mundo», 
concentrando nas pedras a indagação metafísica, como um desejo 
de saber o que ficará sem resposta: 

Mas a coisa sombria – desmesurada, por sua vez – aí está, à 
maneira dos enigmas que zombam da tentativa de interpretação. 
É mal de enigmas não se decifrarem a si próprios. Carecem de 
argúcia alheia que os liberte de sua confusão amaldiçoada. E 
repelem-na ao mesmo tempo, tal é a condição dos enigmas. Esse 
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travou o avanço das pedras, rebanho desprevenido, e amanhã 
fixará por igual as árvores, enquanto não chega o dia dos ventos, 
e o dos pássaros, e o do ar pululante de insetos e vibrações, e o de 
toda vida, e o da mesma capacidade universal de se corresponder 
e se completar que sobrevive à consciência. O enigma tende a 
paralisar o mundo.    (Andrade, 1983, p. 259)

O Drummond “engomado”, como foi chamado por Décio 
Pignatari (1971, p. 96), na verdade, estava aprofundando o seu 
estilo, trabalhando no que Francisco Achcar denominou de “ironia 
estilística”, como no poema «Legado»:

Pode-se, contudo, entender de outra maneira esses elementos 
de convencionalismo – como uma espécie de ironia estilística, 
que assume tom, forma e linguagem solene para marcar mais 
inesperadamente a inversão do gloriosos lugar-comum frequen-
tando pelos mais clássicos dos poetas: a ideia de que a poesia, 
a arte, perdura e é uma garantia contra a efemeridade da vida. 
Drummond “desidealiza” essa visão do trabalho do artista, pelo 
menos no que se refere à própria poesia. (Achcar, 2000, p. 74)

Talvez, depois da última fase experimental do poema «Palavra, 
Isso é aquilo», possamos terminar este balanço, justamente com o 
«Legado» drummondiano:

Que lembrança darei ao país que me deu 
tudo que lembro e sei, tudo quanto senti? 
Na noite do sem fim, breve o tempo esqueceu 
minha incerta medalha, e a meu nome se ri.

E mereço esperar mais do que os outros, eu? 
Tu não me enganas, mundo, e não te engano a ti. 
Esses monstros atuais, não os cativa Orfeu, 
a vagar, taciturno, entre o talvez e o se.

Não deixarei de mim nenhum canto radioso, 
uma voz matinal palpitando na bruma 
e que arranque de alguém seu mais secreto espinho.
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De tudo quanto foi meu passo caprichoso 
na vida, restará, pois o resto se esfuma, 
uma pedra que havia em meio do caminho.

Drummond nada tem de exótico e nem de regionalista, 
embora se trate de um escritor obsedado pelas suas origens. O seu 
universalismo passa pelo resgate do localismo através do olhar 
bovino, assumidamente retraído, mas sem o didatismo de Mario 
de Andrade ou o triunfalismo fundamental, mas datado, do outro 
Andrade, Oswald.
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