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Resumo: Busca-se explorar o poema “A máquina do mundo”, de Carlos Drummond de 

Andrade, a partir da ótica weberiana sobre o desencantamento do mundo. Neste sentido, busca-

se, também, delinear alguns aspectos que compõem a jornada do eu-lírico como o abandono do 

espírito etéreo e o domínio da lógica racional. Ademais, visa-se explorar questões sobre os 

limites do encanto e desencanto. 

Palavras-Chave: Carlos Drummond de Andrade; A máquina do mundo; Desencantamento; Max 

Weber. 
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1. INTRODUÇÃO 

  

 Etimologicamente “desencantamento” origina-se da palavra alemã “Entzauberung” que 

em seu sentido literal significa “desmagificação”. Nesta posição, a desmagificação e/ou o 

desencanto trilham este ensaio que pretende analisar o poema “A máquina do mundo”, de 

Carlos Drummond de Andrade, que compõe o livro Claro Enigma publicado em 1951.  A partir 

da ideia do homem moderno, no império da racionalidade ocidental e da ótica weberiana de 

desencantamento do mundo, busca-se interpretar o poema com base nesses aspectos, como uma 

alegoria ao abandono de nosso espírito etéreo e o domínio da lógica racional.   

  A ideia de desencantamento do mundo compõe os estudos de Max Weber que explica 

o fenômeno da perda de importância da religião, do espiritual e do metafísico como centrais no 

pensamento humano para a ideia de racionalidade, ou seja, tradições e costumes herdados 

fixados pela religião deram lugar ao domínio da lógica racional. 

   Embora a religião continue com certa importância na vida das pessoas, houve paulatina, 

porém, grande perda de espaço da religião nos espaços da política, economia, cultura, legislação 

e, no sentido contrário, aumento da relevância da ciência e tecnologia na mentalidade ocidental, 

em um movimento que começou no renascimento passou pelo iluminismo e culminou no 

homem moderno. 

   Tendo isso em vista, nota-se que grande parte do mistério e de sentido, de seu “encantamento” 

do mundo foi substituído pela ciência, que por sua vez fez imperar seus aspectos de 

objetividade, pragmatismo e materialismo.  Pensando nisso, a seguir serão feitas reflexões em 

torno do poema de Carlos Drummond, assim evidenciando a dualidade: encantamento e 

desencantamento. 

 

2. MUNDO EM DESENCANTO 

  

O eu-lírico põe-se em passos doloridos ao “encontro no meio do caminho” (BOSI, 2003) 

com a estrada pedregosa de Minas Gerais. A estrada, ainda desconhecida, é parte da jornada 

que é minuciosamente desvendada no decurso do poema. Em um cenário sombrio, o “céu de 

chumbo” é povoado por aves que lentamente levam o eu-lírico ao desencantamento. Neste 

processo, a descrição de um lugar escuro, nebuloso e melancólico simboliza a desilusão da falta 

de sentido da desesperança e do vazio e dos reflexos do estado de espírito de seu Ser 
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desenganado, assim representando o estado do Ser contemporâneo que vive a racionalização e 

a realidade burocrática desprovida de encanto e fascínio que se resume a um simples mecanismo 

causal.  

  Após a apresentação do vago eu-lírico “a abertura da máquina do mundo e o anúncio de 

sua fala” (BOSI, 2003) são incluídos nas estrofes e aos poucos se revela o sujeito frágil e 

afastado dos encantos e do misticismo. Ao mesmo tempo, a máquina instiga o desejo da busca 

por significados e da ciência que movem desde o homem clássico ao contemporâneo como o 

sentido da existência, ou um sentido maior que transcenda a própria existência e supere o 

"abismo" do desconhecido, nossas incertezas e nossas angústias. Nesta mesma lógica, Max 

Weber trata o desencantamento do mundo como “a eliminação da magia como meio de 

salvação.” (CARDOSO, 2014, p. 112, apud WEBER, 2004, p. 106).  

    Então máquina do mundo introduz “o discurso do mundo” (BOSI, 2003) instigando o 

eu-lírico perder o misticismo, intuição e a capacidade de ver o mundo de forma subjetiva, 

tolhida pela razão, convidando-o a uma observação da natureza que, por sua sensibilidade quase 

espiritual, tem por intuito fazer plantar nele a capacidade de conseguir “enxergar” o sentido da 

vida, ou “a total explicação da vida”. Deste modo, provocando a dualidade: encanto e 

desencanto, já que o caminho se bifurca, simbolicamente, entre estar próximo do mundo 

familiar e/ou da cosmovisão e estar próximo do mundo racional. 

Toda a civilização humana e suas magníficas construções, nossas paixões, emoções e 

desejos, todos os seres vivos, o planeta terra, tão maravilhoso e, ao mesmo tempo, tão 

misterioso, tão inexplicável na infinita grandeza do universo que, nem mesmo em nossas mais 

primorosas crenças, conseguimos abarcá-lo em sua totalidade e aplacar nosso sentimento de 

inquietude, só acaba restando a certeza de que tudo terá um fim algum dia, por mais magnífico 

que seja.  

Então, entre a reflexão e a hesitação, fé amortecida suprime o desejo de submergir no 

oceano do desconhecido e contemplar a divina descoberta do sentido da vida, e vem também a 

constatação de que essa descoberta é inatingível, pois as crenças do passado não aplacam mais 

a inquietude do pensamento moderno racional, recusa-se, portanto, a “desvendar” a máquina 

do mundo e, com a resignação, prefere continuar simplesmente vivendo. Assim, temos, ao final 

do poema, um eu-lírico desencantado, desinteressado pelo mistério do mundo e de volta à 

simples condição de caminhante, que, apesar de ter um final semelhante à uma história épica, 

tal sujeito ainda é desenganado, técnico e frio. 
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