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Posso, sem armas, revoltar-me? 

(Carlos Drummond de Andrade, “A flor e a 

náusea”, A rosa do povo.) 

 

A separação entre a poesia e a vida 

significa, para ambas, a morte. (Otto Maria 

Carpeaux, Última canção - vasto mundo.) 

 

    

 Carlos Drummond de Andrade fez de seu verso um instrumento privilegiado de 

intervenção na vida pública. Vertida em sentimento do mundo, sua palavra vibra, 

penetrando frestas, em algum lugar (à margem decerto) na amplidão do espaço onde 

cintilam as experiências coletivas dos homens. Cercada de deserto, indiferença, ouvidos 

tortos, a palavra é uma ilha. Daquela ilha, exílio de solidão e solidariedade, Drummond viu 

o mundo à sombra da miséria, do egoísmo, da barbárie, ofuscados pelo aço e as centelhas 

da civilização da técnica. Feito trincheira, o refúgio insular da palavra ergueu-se em canto 

de resistência. Ali, torto no seu canto, Drummond combateu os produtos grotescos da 

humanidade: guerra, sangue, desunião, dor, injustiça, ausência de amor. Ali, cultivou rosas 

e sonhos, arremessados contra o coração dos homens, cortando o horizonte da 

modernidade. Terra de reflexão sobre a vida, a condição humana. Terra utópica – “quase 

ficção sem deixar de constituir uma realidade”
1
 – e terra de invenção de utopias. Pela 

palavra, num gesto de criação e destruição de valores, signos, imagens, Drummond 

participou dos acontecimentos do seu tempo. A imaginação corrosiva e fecundante da 

poesia revela seu potencial político, irradiando signos transgressores que assaltam as 

mentes. Barricadas de versos levantadas contra a esterilidade, a mercantilização, a 

                                                           
1
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vida literária e outras matérias, p. 612. 
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leviandade da vida. Ainda hoje sua arte resiste. Não se rendeu, sobrevive em forma de 

esperança e sonho. 

Drummond pensou e viveu dialeticamente a modernidade, valendo-se de suas 

realizações para denunciar a condição decaída da humanidade. O poeta viu a civilização 

coberta de ruínas, dilacerada pela guerra, pelo capitalismo, vítima de um progresso 

desumanizador advindo da ação criadora da técnica. Sentiu asco, mas voltou-se para o 

mundo numa atitude transformadora através da arte: denunciou sua decadência e seus 

horrores, destruiu ilusões, corroeu valores, construiu utopias. 

 Foi, de fato, ambígua a relação de Drummond com a modernidade. Vivenciada na 

periferia – nas largas ruas provincianas de Belo Horizonte ou no ambiente cosmopolita do 

Rio de Janeiro –, sua torrente foi forte suficiente para arrojar o poeta num curso de 

transformações. A vida na capital, impondo um ritmo mais dinâmico, animada por uma 

atmosfera cultural cada vez mais densa, atravessada por um turbilhão de novas e 

dissonantes idéias e valores, aguçou o sentido histórico. Mas fez antes o passado erguer-se 

à sua frente, como um enigma. A forma como o defrontou acabou levando tanto a uma 

ruptura com o mundo rural de onde vinha quanto a uma releitura da tradição. Decorre uma 

postura de combate ao passadismo, considerado herança morta, conjugada a um ímpeto de 

resgate das formas vivas do passado capazes de iluminar o presente e mesmo corroer o 

arcaico.  

 

Romper com os preconceitos do passado não é o mesmo que repudial-o. (...) 

Temos, pois, mais que o direito de desrespeitar essa falsa tradicção: temos o 

imperioso dever. E só assim faremos dessa matéria morta e pegajosa dos seculos 

uma argila ductil que sirva às nossas creações.
2
  

 

Drummond surge como um agente da modernidade. Num espaço de coexistência 

entre o novo e o velho, bateu contra o provincianismo e agiu no sentido de promover a 

renovação cultural do Brasil – um dos impulsos deflagradores de sua adesão ao movimento 

modernista. Contudo, Drummond não se perdeu no fascínio pelo novo. Colheu os frutos da 

modernidade, deles nutrindo-se para criar os signos radiosos que revelavam sua face 

decadente. O tempo aberto às inovações materiais e estéticas muitas vezes deu vida a 

formas e vozes transgressoras. O mundo moderno criava as condições para sua própria 

destruição. 
                                                           
2
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 Naquela hora contraditória reinava a técnica. Seu templo, a cidade, coberta de 

arranha-céus, indústrias, pontes, autos, aeroplanos, massas de gente enervada, fluxos 

intensos de mercadoria e informação, intrincadas redes burocráticas. Todos filhos da 

técnica, gerando paisagens superlativas e cortadas de fugacidade. O tempo vira velocidade; 

o espaço se dissolve. Tudo é unidade e mudança a um tempo. Os valores resvalam para o 

imediatismo, o pragmatismo, o materialismo. A face do mundo cambia e, ainda mais 

perturbador, o sentido que o homem atribui ao mundo e a si mesmo. Anuncia-se uma nova 

era, infundindo, como sempre ocorre, embora talvez de forma extremada, um sentimento 

impreciso de perplexidade, confiança, dúvida e esperança.  

Alguns logo ergueram suas vozes para anunciar o progresso. A ciência cria o novo, 

transforma. E o que nasce é sempre superior, soterra o arcaico. A ciência também 

esclarece: joga luz sobre tudo, destrói mitos. A ciência ainda arranca do homem seus 

sentimentos, tornando-o mais eficaz na realização do trabalho e demais tarefas cotidianas. 

Enfim, a ciência liberta. A humanidade avança, é tempo de celebrar o alvissareiro futuro: 

Nós cantaremos as grandes multidões movimentadas pelo trabalho, pelo prazer 

ou pela revolta; as marés multicoloridas e polifônicas das revoluções nas capitais 

modernas; a vibração noturna dos arsenais e dos estaleiros sob suas violentas 

luas elétricas; as estações glutonas comedoras de serpentes que fumam; as usinas 

suspensas nas nuvens pelos barbantes de suas fumaças; as pontes para pulos de 

ginastas lançadas sobre a cutelaria diabólica dos rios ensolarados; os navios 

aventureiros farejando o horizonte; as locomotivas de grande peito que 

escoucinham os trilhos, como enormes cavalos de aço freados por longos tubos, 

e o vôo deslizante dos aeroplanos, cuja hélice tem os estalos da bandeira e os 

aplausos da multidão entusiasta.
3
 

 

Ao contrário, não é nada radiosa a visão de Drummond da modernidade. A 

civilização da técnica avança sob o signo da destruição. O desejo imperioso de decifrar o 

mundo acaba por envolver a humanidade numa névoa ainda mais espessa de ignorância e 

opressão. O homem despersonifica-se, torna-se um ser tecnificado; aprisiona-se, 

atravessado pela cadência alienante e metálica das máquinas. O mundo cobre-se de 

sombras.  

 Tomba a noite. Homens despenham na escuridão. As luzes da razão, pressagiando 

libertação, deixam entrever sua natureza crepuscular. Seu brilho que tudo penetra calcina 

vertigens, incinera simulacros, consome centelhas de transcendência. Esparramadas no 

chão frio da realidade, as coisas cintilam, diáfanas. Junto a elas, o homem, cego de tanto 

enxergar, precário e insciente ante a “Verdade”. De tão claro, o mundo revela-se um 
                                                           
3
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grande mistério. O escuro jaz no fundo das coisas. Carregado de certezas, o homem 

arrasta-se sem rumo, na imanência das horas. Tateando luzes, a noite deposita-se na alma.  

É noite. Sinto que é noite 

não porque a sombra descesse 

(bem me importa a face negra) 

mas porque dentro de mim,  

no fundo de mim, o grito  

se calou, fez-se desânimo. 

Sinto que nós somos noite, 

que palpitamos no escuro  

e em noite nos dissolvemos. 

Sinto que é noite no vento, 

noite nas águas, na pedra. 

E que adianta uma lâmpada? 

E que adianta uma voz?
4
 

 “A noite anoiteceu tudo”.
5
 E o escuro rompe da técnica. Seus tentáculos vão se 

estendendo pelos caminhos, até alcançar o homem. Então, libertam-no da dor, do prazer, 

do medo, de todo sentimento semeador de fragilidade e angústia. Tornam-no capaz de 

satisfazer suas necessidades vitais com mais eficiência e rapidez. O coração crivado de 

máquina, despojado das paixões castradoras, realiza-se em sua plenitude, constrói um 

mundo novo. Mas carrega ainda algo de humano este ser? Reduziu-se a coisa, apêndice da 

máquina. Apenas o limiar de uma nova era. Vestígios de sombra, prenunciando um 

amanhã ainda mais tenebroso:  

O amor não tem importância. 

No tempo de você, criança, 

uma simples gota de óleo 

povoará o mundo por inoculação, 

e o espasmo 

(longo demais para ser feliz) 

não mais dissolverá as nossas carnes. 

 

Mas também a carne não tem importância. 

E doer, gozar, o próprio cântico afinal é indiferente. 

 

(...) 

 

Em tua boca, menina, 

ficou o gosto de leite? 

ficará o gosto de álcool? 

 

                                                           
4
 ANDRADE, Carlos Drummond de. “Passagem da noite”. In: A rosa do povo, p. 149-150. 

5
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Os beijos não são importantes. 

No teu tempo nem haverá beijos. 

Os lábios serão metálicos, 

civil, e mais nada, será o amor 

dos indivíduos perdidos na massa 

e só uma estrela  

guardará o reflexo 

do mundo esvaído 

(aliás sem importância).
6
 

 

Talvez por isso Drummond tenha insistido tanto em cantar o medo, como que para 

lembrar o homem não só do trágico da hora presente, mas também que é de sua natureza 

sentir. Construímos uma civilização do medo. Tudo ao redor é terrificante: a natureza e as 

construções humanas. Contudo, sentir medo acaba sendo um índice de humanidade num 

mundo tecnificado.  

 Mas o escuro também vem do cativeiro capitalista. Mais uma face funesta do 

mundo degradado. O sistema exaspera as desigualdades e proporciona visões aterradoras 

da existência humana. Pessoas subjugadas pela fome, presas ao reino das necessidades. A 

miséria escancarada nas ruas, convivendo lado a lado com o fausto. “Não, o tempo não 

chegou de completa justiça.”
7
 

 

Escuta a hora formidável do almoço 

na cidade. Os escritórios, num passe, esvaziam-se. 

As bocas sugam um rio de carne, legumes e tortas vitaminosas. 

Salta depressa do mar a bandeja de peixes argênteos! 

Os subterrâneos da fome choram caldo de sopa, 

Olhos líquidos de cão através do vidro devoram teu osso.
8
 

 

 Contudo, essas são apenas as formas visíveis do cárcere. Há agentes mais sutis, que 

se imiscuem nas enfibraturas, depositam-se nos recônditos das coisas. A vida parece 

animada por uma força fantasmagórica e ubíqua: o mercado. Sem saber, o homem absorve 

sua lógica e se dissolve no fluxo do comércio, qual mercadoria.  

 

O esplêndido negócio insinua-se no tráfego. 

Multidões que o cruzam não vêem. É sem cor e sem cheiro. 

                                                           
6
 ANDRADE, Carlos Drummond de. “Canção do berço”. In: Sentimento do mundo, p. 107. 

7
 ANDRADE, Carlos Drummond de. “A flor e a náusea”. In: A rosa do povo, p. 140. 

8
 ANDRADE, Carlos Drummond de. “Nosso tempo”. In: A rosa do povo, p. 146. 



 

 6 

Está dissimulado no bonde, por trás da brisa do sul, 

vem na areia, no telefone, na batalha de aviões, 

toma conta de tua alma e dela extrai uma porcentagem.
9
 

 

 Sob a égide do mercado, os dias se esvaem na rotina alienada e fútil do consumo. 

Todos empenhados na busca de seus interesses. Passos desencontrados nas ruas, 

perseguindo, pragmáticos, miríades de destinos. Sem convergências: o que se interpõe no 

caminho é obstáculo, deve ser transposto. Cada um entregue à própria sorte. Escurece, “já 

não enxergo meus irmãos”
10

, “já não há mãos dadas no mundo”
11

. Os sentimentos de 

solidariedade são sem utilidade e secam, abandonados na aridez dos corações. A amizade 

definha ante a inveja, o desejo incontido de competir e ser melhor, a impossibilidade de 

entrega e dedicação ao outro. Perdido na massa, cercado da multidão anônima, o homem 

caminha solitário. À noite, encerrado em “silencioso cubo de treva”
12

, medita a falta de 

amigo, “desses calados, distantes, que lêem verso de Horácio mas secretamente influem na 

vida, no amor, na carne”.
13

 Padece a falta de amor. No deserto da metrópole, sofre a pior 

solidão, aquela em que se ouvem vozes. 

Nesta cidade do Rio, 

de dois milhões de habitantes, 

estou sozinho no quarto, 

estou sozinho na América. 

(...) 

Estou cercado de olhos, 

de mãos, afetos, procuras. 

Mas se tento comunicar-me, 

o que há é apenas a noite 

e uma espantosa solidão
14

 

 

 Mas veio ainda a guerra atravessar o céu de neblina da civilização moderna. Sua 

passagem acendeu a vida nas trincheiras, nos campos de batalha, no holocausto. Luzes de 

fogo, carbonizando corpos, espalhando sangue, cadáveres, destroços, num cenário de 

devastação, mutilação e horror. Paisagem dilacerada, anunciando 

 

                                                           
9
 ANDRADE, Carlos Drummond de. “Nosso tempo”. In: A rosa do povo, p. 146. 

10
 ANDRADE, Carlos Drummond de. “A noite dissolve os homens”. In: Sentimento do mundo, p. 112. 

11
 ANDRADE, Carlos Drummond de. “Mas viveremos”. In: A rosa do povo, p. 197. 

12
 ANDRADE, Carlos Drummond de. “Noturno à janela do apartamento”. In: Sentimento do mundo, p. 117. 

13
 ANDRADE, Carlos Drummond de. “A bruxa”. In: José, p. 121. 

14
 ANDRADE, Carlos Drummond de. “A bruxa”. In: José, p. 121. 
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tempo de divisas,  

tempo de gente cortada.  

De mãos viajando sem braços,  

obscenos gestos avulsos.
15

 

 

Sem dúvida, o episódio mais traumático e funesto da “era da catástrofe”.
16

 A morte 

semeada na terra devastada; banalizada no cotidiano das pessoas. A barbárie escancarada, 

gestada por mãos humanas. A guerra, esta cruenta e estúpida invenção dos homens, tão 

indispensável à civilização do consumo e da técnica, dilacerando o mundo.  Seu clarão 

intenso irradiou a certeza de que a humanidade decaía. 

 

 

Os homens não melhoraram  

e matam-se como percevejos. 

Os percevejos heróicos renascem. 

Inabalável, o mundo é cada vez mais habitado. 

E se os olhos reaprendessem a chorar seria um segundo [dilúvio.
17

 

 

 Um mundo cindido sobreveio à guerra. Tempo de divisas. O modelo liberal clássico 

de organização da sociedade mostrava-se esgotado. Doutrinas autoritárias ganhavam voga, 

e a Grande Depressão trazia à tona a fórmula do intervencionismo keynesiano, preservando 

retalhos de liberalismo numa política reformista do capitalismo. Contudo, a ascensão do 

fascismo representou a mais estrondosa alternativa antiliberal à sobrevivência do 

capitalismo. Seu triunfo repercutiu mundo afora, alimentando os ventos da direita e 

inspirando a criação de governos autocráticos hostis ao liberalismo – embora nem sempre 

de coloração nitidamente fascista. Na verdade, o fascismo foi filho do medo: da depressão 

e das massas. A guerra havia semeado uma utopia que brotou das mãos das massas 

rebeladas. A Revolução Russa acendeu o fascínio e o medo das forças populares. 

Fomentou o avanço da direita, mas foi sobretudo uma vitória das hostes esquerdistas, 

provocando uma fissura na hegemonia capitalista. 

Naquele cenário de polarização ideológica, Drummond ficou meio sem lugar. 

Combateu energicamente o fascismo, com sua trágica combinação de brutalidade e 

alienação. Aproximou-se do comunismo, chegando a cantar, exaltado, a vitória de 

                                                           
15

 ANDRADE, Carlos Drummond de. “Nosso tempo”. In: A rosa do povo, p. 146. 
16

 Ver: HOBSBAWM, Eric. Era dos extremos; o breve século XX: 1914-1991. 
17

 ANDRADE, Carlos Drummond de. “O sobrevivente”. In: Alguma poesia, p. 70. 
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Stalingrado, “miserável monte de escombros, entretanto resplandecente!”
18

 Mas não se 

identificou plenamente com o universo da esquerda, talvez um tanto estreito e artificial. 

Consciente da distância que irremediavelmente o separava da cultura operária, raiz 

simbólica da esquerda moderna, foi incapaz de se encontrar nela. Compreendeu que 

abraçá-la totalmente seria mutilar sua personalidade. Vendo um operário, opina ter 

“vergonha de chamá-lo meu irmão. Ele sabe que não é, nunca foi meu irmão, que não nos 

entenderemos nunca. E me despreza...”
19

 Drummond, na verdade, mostra-se cético em 

relação às criações políticas da modernidade como um todo. Desencantado, canta no 

mesmo tom “o medo dos ditadores, o medo dos democratas”.
20

 Descrente da capacidade 

das instituições de gerar liberdade e felicidade, revolta-se, pois  

 

As leis não bastam. Os lírios não nascem 

da lei.
21

 

 

Progresso cadente, tudo aquilo. Feito de miséria, individualismo, alienação, morte, 

degradação da condição humana. Figurava nefasto o destino da civilização nutrida de uma 

cultura tão superior, na qual depositava-se tanta confiança. 

 

Um sábio declarou a O Jornal que ainda  

falta muito para atingirmos um nível razoável 

de cultura. Mas até lá, felizmente, estarei morto.
22

 

 

 

Sobre o mundo devastado e caduco Drummond imagina cair “uma tempestade de 

amor”, tornando “as mãos unidas, a vida salva...”
23

. Uma tempestade capaz de apagar o 

“sujo vil” das mãos
24

 e indicar um caminho de libertação da humanidade. 

 Poeta da modernidade, Drummond experimentou a riqueza e vitalidade, a aridez e o 

tédio da vida moderna. Voltou-se para a realidade e descobriu-a coalhada de imagens 

                                                           
18

 ANDRADE, Carlos Drummond de. “Carta a Stalingrado”. In: A rosa do povo, p. 195. 

 
19

 ANDRADE, Carlos Drummond de. “O operário no mar”. In: Sentimento do mundo, p. 104. 
20

 ANDRADE, Carlos Drummond de. “Congresso internacional do medo”. In: Sentimento do mundo, p. 105. 
21

 ANDRADE, Carlos Drummond de. “Nosso tempo”. In: A rosa do povo, p. 144. 
22

 ANDRADE, Carlos Drummond de. “O sobrevivente”. In: Alguma poesia, p. 70. 
23

 ANDRADE, Carlos Drummond de. “O boi”. In: José, p. 122. 
24

 ANDRADE, Carlos Drummond de. “A mão suja”. In: José, p. 131. 
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perturbadoras e terrificantes. Sua substância a fazia um ambiente de rebaixamento da 

condição humana, inóspito para a poesia e para o poeta. A vida causava náusea. Mas 

Drummond não reverteu seu desencanto em fuga do mundo, como forma de resguardar a 

pureza da arte dos detritos e da miséria da civilização. Verteu seu asco em revolta. Buscou 

formas de intervenção na vida através da palavra. Viu, em meio ao caos da modernidade, 

sementes propiciadoras de uma arte libertária. Sua poesia colocou-se “em oposição a uma 

sociedade preocupada com a segurança econômica da vida, tornou-se o lamento pela 

decifração científica do universo e pela generalizada ausência de poesia”.
25

 Poeta do 

desencantamento do mundo, fez de sua arte um espaço de recriação imaginativa do mundo. 

Reconheceu a “prisão de ferro” da “moderna ordem econômica e técnica”
26

, mas viu-se 

escapulir pelos meandros da desmistificação e da utopia. Não deixou de nutrir esperanças 

no raiar de um novo dia:  

 

Aurora, 

entretanto eu te diviso, ainda tímida, 

inexperiente das luzes que vais acender 

e dos bens que repartirás com todos os homens. 

Sob o úmido véu de raivas, queixas e humilhações, 

adivinho-te que sobes, vapor róseo, expulsando a treva noturna.
27

 

 

  

A livre expressão da subjetividade cunha visceralmente a palavra poética, 

condenando regiões de sua matéria a se calarem, envoltas nas brumas do icognoscível – ou 

apenas permitindo derivar um sentido de formulações puramente oníricas ou intuitivas, 

como que fazendo nascer novo poema. Esse domínio distingue a palavra poética. Mas essa 

condição mesma é fecunda à inventividade que incide sobre a vida pública, sensível às 

vivências e aos destinos da comunidade. É quando a subjetividade do poeta se depara com 

o real, em toda sua concretude presente, num entrechoque que engendra imagens, 

representações e leituras, mais ou menos diáfanas ou fugidias, do processo histórico. Nesse 

movimento, o olhar capta a realidade tanto retratando-a, em tom crédulo e conformista, 

como desvelando suas fraturas e sua precariedade – por vezes instilando ceticismo e 

                                                           
25

 FRIEDRICH, Hugo. Estrutura da lírica moderna: da metade do século XIX a meados do século XX, p. 

20. 
26

 WEBER, Max. A ética protestante e o espírito do capitalismo, p. 130-131. 
27

 ANDRADE, Carlos Drummond de. “A noite dissolve os homens”. In: Sentimento do mundo, p. 112. 
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resignação, por vezes crença no despertar de um amanhã utópico. Em um ou outro caso, 

visões poéticas de experiências históricas dos homens. Visões traspassadas pelo ideário de 

um dado tempo, repercutindo na definição de seu colorido, na composição de sua 

fisionomia e significação. A arte poética compõe o cenário de embate entre correntes de 

pensamento e matrizes culturais e estéticas, sua feição ganhando contornos ante a inserção 

do escritor no ambiente intelectual de seu tempo, movimento de enorme repercussão sobre 

o repertório de símbolos, temas, formas disponíveis no ato de criação. O poema não reflete 

completamente a sociedade, nem é simples reflexo da mesma. Se o real o penetra, é uma 

realidade outra, filha da criação, que se insinua em seu corpo. Por outro lado, plasma-se à 

sombra da civilização que o vê nascer, permeando-o de um conteúdo social, embora nunca 

castrando a autonomia e a inventividade criadora artística.  

A voz poética ecoa seu tempo, sensível porventura às contingências da história e ao 

destino dos homens, variando seu tom e ritmo segundo sua reação ante o universo das 

convenções culturais e estéticas Em certos poetas a porosidade ao público é mais dilatada, 

fazendo-se mais profundas as marcas da história, mais necessário e fecundo o 

reconhecimento de seu sentido social. É o caso do “primeiro grande „poeta público‟ do 

Brasil”
28

, Carlos Drummond de Andrade. Sensível à existência humana, à realidade social, 

seu verso é tradução lírica da condição moderna. A consciência do lugar reservado ao 

homem na modernidade, para certos poetas, resulta em trauma e angústia, vertidos em 

palavras portadoras de traços do tempo. Sua inventividade deixa de se incrustar numa 

dimensão metafísica ou etérea: abre-se para o instante presente, penetra a história. Como 

Baudelaire, Drummond “não gostou do seu tempo, mas também não pôde isolar-se dele”.
29

 

Como Baudelaire, elegeu sua matéria “o tempo presente, os homens presentes, a vida 

presente”.
30

 Ambiente hostil, espetáculo aterrador, impõe o isolamento, conduz à solidão. 

Mas uma solidão colorida de rebeldia, fazendo-se força corrosiva a um tempo 

desmistificadora e crítica da existência, visionária e propiciadora da criação artística. Num 

movimento lúcido e inaudito, o poeta, exilado de uma terra inóspita, entrincheirado em si 

mesmo, torna seu isolamento em “sentimento do mundo”. A consciência histórica revela-

se fonte de conflito interior, conduzindo a uma tensão permanente entre indivíduo e mundo 

que parece atravessar toda a obra de Drummond. Conflito sempre ou quase sempre gerador 

                                                           
28

 CARPEAUX, Otto Maria. Última canção – vasto mundo, p. 438. 
29

 BENJAMIN, Walter. A modernidade, p. 28. 
30

 ANDRADE, Carlos Drummond de. “Mãos dadas”. In: Sentimento do mundo, p. 111. 
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de uma visão problematizadora da vida. História e ideário perpassam a lírica 

drummondiana, interferindo no ato de criação e fazendo brotar uma arte de profunda 

conotação social. A composição literária se converte, então, em universo pleno de visões 

do mundo e expressão formadora da cultura nacional, constituindo fonte – intimista, 

subjetiva – de conhecimento de ampla significação sociológica.  
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