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Lista 02 

 

Texto 1:  Sentimento do mundo 
 

Tenho apenas duas mãos  
e o sentimento do mundo,  
mas estou cheio escravos,  
minhas lembranças escorrem 
e o corpo transige  
na confluência do amor. 
Quando me levantar, o céu  
estará morto e saqueado,  
eu mesmo estarei morto,  
morto meu desejo, morto  
o pântano sem acordes. 
Os camaradas não disseram  
que havia uma guerra  
e era necessário  
trazer fogo e alimento.  
Sinto-me disperso,  
anterior a fronteiras,  
humildemente vos peço  
que me perdoeis. 
 

Quando os corpos passarem,  
eu ficarei sozinho  
desfiando a recordação  
do sineiro, da viúva e do microcopista  
que habitavam a barraca  
e não foram encontrados  
ao amanhecer 
esse amanhecer  
mais noite que a noite. 

 
Texto 2:  Indecisão de Méier  

 

“Teus dois cinemas, um ao pé do outro, por que não se afastam 
para não criar, todas as noites, o problema da opção 
e evitar a humilde perplexidade dos moradores? 
Ambos com a melhor artista e a bilheteira mais bela, 
que tortura lançam no Méier!” 

 
Texto 3:  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 

 
01. Literatura – Fábio B.  

Com relação ao livro Sentimento do mundo e as poesias selecionadas anteriormente, de Carlos Drummond de 
Andrade, responda:  
a) Por que podemos considerar a poesia “Indecisão do Méier” como irônica? 
b) Diante da postura do poeta no poema “Sentimento do mundo” e “Mãos dadas”, é possível ao poeta 

conseguir mudar a realidade sozinho? Explique a sua reposta. 
 


