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► 2ª Fase do MODERNISMO: década de 1930

I) Contexto histórico: crise na agricultura (quebra da BV de
Nova Iorque) / industriais na política / ascensão do nazifascismo /
ditadura Vargas / comunismo / primeiras universidades voltadas
para a produção de conhecimento / politização dos intelectuais

II) Palavras-chave: reconstrução / crítica social / liberdade na
forma

III) Temas: preocupação social / conflitos humanos

IV) Características quanto à forma: equilíbrio entre a tradição
e o espírito modernista da 1ª fase

V) Autores: Carlos Drummond de Andrade / Cecília Meireles
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”Do ponto de vista da história do gosto, os anos de 1930 e
1940 se caracterizam pela aceitação crescente das obras e do
espírito modernista, que passam a fazer parte da cultura e a dar
cada vez mais o tom. (...) Se os anos de 1920 foram de luta
modernista, os de 1930 e 1940 foram de modernização geral,
em sentido lato, desde as ciências até às artes, passando pelo
ensino, a edição, a crítica, a produção literária.

Os grandes modernistas que mencionamos [Mário e Oswald
de Andrade e Manuel Bandeira] continuam ativos nessa fase e
publicam obras importantes, enquanto os mais moços estreiam
em livro pela altura de 1930, como é o caso de Carlos Drummond
de Andrade.”

(Antonio Candido – Iniciação à Literatura Brasileira)
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I) Carlos Drummond de Andrade

► Características

a) “Lirismo meditativo” (David Arrigucci) → Inquietações em
relação à família, ao seu estar-no-mundo, ao amor e ao
fazer poético.

b) Preocupação social

c) Ironia / humor / prosaísmo

Ex:1: “Cota zero” (1930)
Stop.
A vida parou
ou foi o automóvel?
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Ex.2: “No meio do caminho” (1924)

No meio do caminho tinha uma pedra
tinha uma pedra no meio do caminho 
tinha uma pedra 
no meio do caminho tinha uma pedra.

Nunca me esquecerei desse acontecimento
na vida de minhas retinas tão fatigadas. 
Nunca me esquecerei que no meio do caminho
tinha uma pedra
tinha uma pedra no meio do caminho
no meio do caminho tinha uma pedra.
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Ex.3: “Legado” (1951)

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.
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(cont.)
Não deixarei de mim nenhum canto radioso,
uma voz matinal palpitando na bruma 
e que arranque de alguém seu mais secreto espinho. 

De tudo quanto foi meu passo caprichoso 
na vida, restará, pois o resto se esfuma, 
uma pedra que havia em meio do caminho. 

Ex.4: “Bahia” (1930)

É preciso fazer um poema sobre a Bahia...

Mas eu nunca fui lá.
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II) Cecília Meireles

► Características

a) Privilégio das sensações → Simbolismo (misticismo)

b) Preocupação social

c) Descritivismo

Ex.1: Epigrama nº 9

O vento voa, Haverá mesmo algum pensamento
A noite toda se atordoa,     sobre essa noite? Sobre esse vento?
A folha cai sobre essa folha que se vai?
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Ex.2: Lamento do oficial por seu cavalo morto
Nós merecemos a morte,
porque somos humanos
e a guerra é feita pelas nossas mãos,
pelo nossa cabeça embrulhada em séculos de sombra,
por nosso sangue estranho e instável, pelas ordens
que trazemos por dentro, e ficam sem explicação.

Criamos o fogo, a velocidade, a nova alquimia,
os cálculos do gesto,
embora sabendo que somos irmãos.
Temos até os átomos por cúmplices, e que pecados
de ciência, pelo mar, pelas nuvens, nos astros!
Que delírio sem Deus, nossa imaginação!
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(cont.)

E aqui morreste! Oh, tua morte é a minha, que, enganada,
recebes. Não te queixas. Não pensas. Não sabes. Indigno,
ver parar, pelo meu, teu inofensivo coração.
Animal encantado — melhor que nós todos!
— que tinhas tu com este mundo
dos homens?

Aprendias a vida, plácida e pura, e entrelaçada
em carne e sonho, que os teus olhos decifravam...

Rei das planícies verdes, com rios trêmulos de relinchos...

Como vieste morrer por um que mata seus irmãos!


