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01. A Rosa do Povo é a obra mais extensa de todas de Carlos Drummond de Andrade, composta por 55 poemas e apresenta grande 
variedade temática. 

 Para a compreensão dessa obra, bastante útil é lembrar a data de sua publicação: 1945. Trata-se de uma época marcada por crises 
fenomenais, como a Segunda Guerra Mundial e, mais especifi camente ao Brasil, a Ditadura Vargas.  

A poesia sobre a poesia
 A refl exão metapoética (ou metalinguagem) constitui uma das vertentes dominantes da obra de Drummond. 
 A própria poesia é tematizada, na forma característica do poema sobre o poema, e discute-se o ofício de escrever, a construção do 

texto, o âmago da linguagem lírica, etc.

Poesia metalinguística:
Procura da Poesia; Consideração do Poema; O Elefante. 

 É importante assinalar que essa distinção entre poesia social e poesia metalinguística é apenas um procedimento de ordem didática. 
Serve como referência para a compreensão da obra e do momento histórico em que ela foi concebida, mas não pode ser encarada 
como uma divisão absoluta. Na verdade, a análise concreta de cada criação de Drummond em A Rosa do Povo indica que o mesmo 
poema contém, na maioria das vezes, ambas as temáticas.

 Em A rosa do povo, publicada em 1945, contendo poemas escritos entre 1943 e 1945, o poeta atinge o clímax da prática participante 
– já esboçada em Sentimento do mundo (1935-1940) quando o “tempo presente” se instaura como matéria do poema – ao mesmo 
tempo que atinge a consciência mais profunda da “crise da poesia”
A fl or e a náusea e Nosso tempo representam um presente caótico, com um sistema capitalista sobre o qual 

 “O poeta/ declina de toda a responsabilidade” e “promete ajudar/ a destruí-lo”. Há outros poemas, porém, sobre o tempo presente, 
que revelam o maior caos – a guerra – e ainda assim, por contraditório que pareça, ali germina a esperança, pois se trata de eliminar 
um mal ainda maior que a própria guerra: o totalitarismo, a total falta de liberdade. E há, marcado pelo momento histórico, um apego 
do poeta a valores ideológicos socialistas. Veja-se Carta a Stalingrado:

O mundo não acabou, pois que entre as ruínas
outros homens surgem, a face negra de pó e de pólvora,
e o hálito selvagem da liberdade
dilata os peitos, Stalingrado,
seus peitos que estalam e caem
enquanto outros, vingadores, se elevam.

 Nosso tempo é um bom exemplo de poema centrado no tempo do poeta, nos homens, suas necessidades e frustrações, seus anseios e 
limites. Esse poema fala de “homens partidos”, de um tempo em que “as leis não bastam” e o “eu” lírico procura a “precária síntese”, 
a resposta que não encontra e então declara: “Calo-me, espero, decifro.” e espera que as coisas melhorem, mas, não sendo coisa, 
revolta-se e precisa dizer desse tempo em que as coisas perderam o sentido. Há nesses versos a projeção do “eu” no todo. O poeta 
constata ainda que se trata de um tempo de isolamento, em que as pessoas estão divididas, em que os gestos perderam o sentido, 
pois são “avulsos”. É ainda um tempo de “símbolos obscuros”, de guerra, de escuridão que se estende, de lembranças, ainda que 
ácidas, mas é também tempo de silêncio, de “palavra indireta”, pois o “espião janta conosco” e a política oprime já que está em tudo, 
é época de ditadura. A vida tornou-se mecânica, tudo tem hora marcada, os negócios envolvem as pessoas que se tornam massa 
humana e “servos do negócio”. Há até o momento do lazer, que já não é mais prazer, mas obrigação. Propriedade, emprego, bancos, 
usuário, jornais são as palavras do momento, e as pessoas são menos gente, pois a tecnologia as substitui ou repara seus defeitos, os 
humanos se distanciam, já que as histórias se contam por correspondência e na mesa há “um copo, uma faca”, na cama a solidão. O 
que importa são os bens: salvar a honra é salvar a herança. Vendem-se soluções para quaisquer problemas e até o pranto é produção 
teatral. 

 Tudo é máscara, mas “o poeta / declina de toda a responsabilidade / na marcha do mundo capitalista” e “promete ajudar / a destruí-
lo”. Não fi cam dúvidas sobre a preocupação central desses versos: o mundo.

 Desse modo, podemos concluir que, além da temática social, Drummond, em A Rosa do Povo, trata do tempo presente e da própria 
poesia (metapoesia).

 Resposta: (C) 

02. O conto retrata um peru que fora morto para o aniversário do doutor. A apatia abate o menino e é agravada pela queda de uma árvore. O menino 
descobre novamente a alegria de viver no fi nal do conto quando, à noite, redescobre a beleza (deslumbramento) na luz que emana de um pirilampo.
Os neologismos são comuns na obra de Guimarães Rosa. 

 Como exemplos por composição temos azul-e-preto e bis-viu (compostos por dois radicais). Pode ser citada a onomatopeia “gluglo”. 
Os recursos melódicos não se sobrepõem aos registros visuais, os quais atingem seu ponto mais alto na revelação da beleza ou 
deslumbramento da ave, conforme a visão da criança.

 Aliteração explorada reforça ainda mais os aspectos visuais. Trata-se da repetição de sons semelhantes que, no exemplo a seguir, aparece 
nos fonemas /r/ e /s/: “e a cabeça possuía laivos de um azul-claro, raro, de céu e sanhaços”. Há vários exemplos de rima (azul-claro/
raro; riu/bis-viu, calor/fl or) que reforçam o visual.

 Resposta: C
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03. O narrador fala que contar é muito difi cultoso, não pelo passado, mas porque não consegue contar direito por estar remexendo o 
vivido longe alto, querendo esquentar as lembranças, ou seja, sentir o fulgor dos acontecimentos e refl etir sobre eles, o que lhe é 
difícil.

 Resposta: E

04. O trecho de Mário de Andrade ressalta a expressão lírica por meio do verso livre como uma das conquistas do Modernismo, ao afi rmar 
que o lirismo cria frases que são versos inteiros sem preocupação métrica.

 Resposta: C

05. Para Alberto Caeiro, heterônimo de Fernando Pessoa, o rio Tejo é notório e belo, mas o fato de ele não passar por sua aldeia signifi ca 
menos para ele do que o rio de sua aldeia, com o qual ele, Caeiro, se identifi ca, o que torna relativa a apreciação das coisas, especialmente 
o critério de beleza.

 Resposta: E
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