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INTRODUÇÃO:  

Durante o projeto de Iniciação Científica em andamento, o qual trata dos sermões do Padre 

Antônio Vieira sobre a escravidão africana na colônia, as leituras realizadas, sobretudo a 

explicação de Antonio Candido sobre a função humanizadora da literatura, tornaram possível 

associar o discurso doutrinário do jesuíta a textos poéticos de Carlos Drummond de Andrade. O 

debate proposto associa pontos da intenção humanitária de ambos. E, enquanto Vieira defende 

explicitamente os escravos da exploração atroz, Drummond expressa sua angústia diante da 

opressão do operário pelo sistema capitalista.  O enfoque dado à poesia do mineiro revela sua 

face sociológica, e a expressão da sua sensibilidade ao representar a angústia sobre os 

problemas do próximo dá novo contorno a sua veia artística. Os textos lidos, como “Privilégio 

do mar” e “O operário do mar”, tornam-se exemplos para aplicação da ideia sobre o 

funcionamento humanístico da literatura. Torna-se evidente nos poemas o efeito proposto por 

Candido, segundo o qual a literatura humaniza quando é capaz de inspirar os traços essenciais 

no homem, tornando-o mais reflexivo, mais sábio, mais aberto e melhor para o próximo e para o 

mundo.  

OBJETIVO: 

Analisar a função humanizadora em textos da poética de Drummond.  

MATERIAL E MÉTODOS:  

No projeto em curso, amplia-se a leitura, análise e pesquisa bibliográfica sobre Antônio Vieira 

tomando-se como ponto de comparação a obra de teor social de Drummond. Foram 

selecionados nesta vertente algumas construções poéticas da obra Poesia Completa, do mineiro, 

especialmente textos de A rosa do povo e de Sentimento do mundo. Servem de base teórica para 

a análise alguns estudos que tratam da reciprocidade entre a estética e humanidade, no 

movimento de transformação social, em especial a “humanização” pela literatura explicada por 

Antonio Candido.  

RESULTADOS E DISCUSSÃO:  

Na literatura de cunho socialista, a palavra em ação alia-se aos sentidos, deixando patente seus 

efeitos potenciais, seus fatos expressos ou latentes, seus implícitos conceituais e ideológicos. As 

emoções podem movimentar- se acionadas por palavras fortes, tocantes, emocionantes ou até 

incômodas. Essas palavras tornam-se veículos que transmitem valores e definem atitudes e 

ações. Às vezes belas e sábias, como quando tratam do operário do mar; às vezes duras, rijas, 

como nos sermões em que Vieira desafia o próprio Deus. Nos sermões sobre os sofrimentos dos 

escravos africanos, por exemplo, o padre antecipa aspectos que viriam a ser tratados pela 

doutrina marxista, dando primazia ao homem oprimido no engenho. Enfatizando aqui a poética 

de Drummond, também se percebe a visão socialista, e os ecos filosóficos da doutrina marxista 

também ecoam no percurso da sua poética. Leandro Konder explica as tendências políticas do 

escritor, emparelhadas à sua limitação humana, dizendo que o poeta aproxima-se dos 

comunistas e, embora se identifique com a causa que eles defendem e revele seu repúdio pelo 

capitalismo, reconhece que não pode, “sozinho, dinamitar a ilha de Manhattan”. A identificação 



 

da poética de Drummond com a causa socialista se faz presente em vários vieses. Não raro, o 

fator social é entremeado da crítica zombeteira que liga ideias paradoxais, com relações, por 

exemplo entre o bélico e a cordialidade, unidos pela voz que aponta a consequente alienação. 

Nesse centro da questão, emerge o homem comum, massificado. Os versos a ele dedicados 

revelam a capacidade que esse poeta possui de identificar a profusão de ângulos possíveis na 

visão dos problemas inerentes à dubiedade do homem. A sensibilização marca o distanciamento 

entre aspectos dos dois polos: sofrimento/conforto, operário/burguês; capital/trabalho; 

alto/baixo; consciência/alienação. Chama a atenção para o operário e para a injustiça da sua 

precariedade material e inacessibilidade intelectual. A abordagem poética também revela uma 

atitude que modifica a comodidade insensível, propondo um novo olhar sobre atitudes comuns 

das elites. Por sua vez, Antonio Candido, revelando o sentido libertário da literatura e seu efeito 

de propiciar o afinamento da sensibilidade, contribui para o entendimento dos versos de tons 

sociais de Carlos Drummond, cuja arte propicia a abertura do leitor para o universo do operário. 

O resultado da discussão realizada tem como eixo até o momento o fato de que o eu cria uma 

visão que sensibiliza o leitor por intermédio da própria poesia, mudando espaços e papéis, 

confortos e valores. Ente várias configurações, um operário é retratado como mágico, 

surpreendendo e intrigando por sobreviver tão firmemente, como se possuísse o suporte de uma 

estrutura material e intelectual. Também, em outro polo, um burguês, no medíocre conforto de 

um terraço, ironiza seu próprio status e a cordialidade da esquadra que, alheia à conjuntura, vive 

como se tudo estivesse certo e harmônico. As palavras emocionam.  Drummond traz à luz 

aquele que normalmente é invisível; vive com um nada e por milagre.  

CONCLUSÃO:  

A pesquisa, que ainda está em andamento, apresenta descobertas interessantes que associam 

conhecimentos teóricos a configurações poéticas. Como conclusão sobre as leituras e análises 

até então, torna-se interessante considerar, na construção drumondiana de cunho social, a 

contribuição de Antonio Candido ao explicar a função humanizadora da literatura. Enquanto 

Vieira age e milita, Drummond expressa sua angústia por não poder transformar o mundo e, 

como uma confissão, imprime e expõe a injustiça das diferenças entre povo e elite.  Essa 

diferença é concentrada em vários pontos apontados na nossa abordagem e chama atenção para 

dois elementos em seus potenciais efeitos: primeiro, o efeito emocional da arte verbal; segundo, 

o efeito que a palavra artística pode provocar na emancipação humana.  Em um, a ideal 

promessa da poesia agir esteticamente nas emoções; em outro, a promessa de ela agir 

politicamente, sociologicamente, revelando o aprimoramento humano pela palavra poética. 

Assim, mesmo que Drummond não tenha militado por meio de ações corporais, certamente 

militou no âmbito do imaginário burguês, uma vez que contribuiu para a sensibilização das 

elites. Sua representação poética pode ser vista como aquelas armas abstratas que mudam 

mentes. E, em casos como o seu, privilegiado confesso, a poesia vai implodindo preconceitos e 

desigualdades, enquanto encanta pela organização formal.    
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