
CARLOS DRUMMOND DE ANDRADI

Poeta, prosador, jornalista e luncioiiirio público, nasceu em Itabira do
Mato Dentro (hoje Itabira - M(;), a 31 de outubro de 1902 e faleceu no Rio
de Janeiro - RJ, a 17 de agosto de 1987. Filho do fazendeiro Carlos de
Paula Andrade e de Julieta Augusta Drummond de Andrade. Casado com
Dolores Morais Dnimmond de Andrade.

Depois de trabalhar por alguns meses como caixeiro de casa de comér-
cio em sua terra natal, fez os estudos secundários no Colégio Arnaldo, de
Belo Horizonte - MG, e com os padres jesuítas, no Colégio Anchicta, de
Nova Friburgo - RJ, deste tendo sido expulso em 1919 "por insubordinação
mental". Em 1925 colou grau de farmacêutico pela Escola Livre de Odon-
tologia e Farmácia da capital mineira, dois anos depois incorporada ii
UMG, em turma de que foi o orador oficial.

Sem interesse pela profissão, depois de formado por pouco tempo, le-
cionou Geografia e Português no Ginásio Sul-Americano de ltahira. Ao
voltar a Belo Horizonte já começa a aparecer como escritor. Em 1925, com
Francisco Martins de Almeida, Emflio de (iuimariics Moura, Gregoriano ('a-
nedo e outros, funda A Revista, a primeira publicação modernista mineira, de
que saem apenas três números. No ano seguinte ingressa na redação do an-
tigo Diário de Minas, órgão do 1 > RM, do qual logo se tornaria redator-chefe.
Eni 1928 passa a auxiliar de redação da Revista do Ensino, editada pelo go-
verno mineiro, e no ano seguinte é nomeado para a redação do órgão oficial
Minas Gerais, então dirigido por Abílio Machado. Escolhido, em 1930, para
auxiliar de gabinete de Cristiano Monteiro Machado, Secretário do Interior,
ao irromper a Revolução de outubro é promovido a oficial de gabinete do
novo titular da pasta, Gustavo Capanema, com quem continua a trabalhar
nos três meses em que foi interventor federal em Minas Gerais. Redator de A
Tribuna, jornal fundado pelo presidente ()legário Dias Maciel em 1933, no
ano seguinte transfere-se para os órgãos associados Estado de Minas e Diá-
rio da Tarde

Ainda em 1934 muda-se para o Rio de Janeiro, como chefe de gabinete
de Gustavo Capanema no Ministério da Educação e Saúde Pública. Em 1935
responde pelo expediente da Diretoria-Geral da Educação e é designado
membro da Comissão de Eficiência do Ministério. Iniciando então, na im-
prensa carioca, uma colaboração que manteve durante muito tempo, escreveu
na Revista Acadêmica, de Murilo Miranda (1937), e nos suplementos literá-
rios de A Manhã, do Correio da Manhã e da Folha Carioca (1945). Com o
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fim do Estado Novo em 1945, deixa a chefia do gabinete do Ministério da
Educação e, a convite de Luís Carlos Prestes, assume um lugar na diretoria
do diário comunista Tribuna Popular, ao lado de Pedro Motta Lima, Álvaro
Moreyra, Aydano do Couto Feri-az e Dalcídio Jurandir. Por discordar da
orientação do jornal, dele se afasta pouco depois. A convite de Rodrigo
Meio Franco de Andrade, começa então a trabalhar na Diretoria do Patrimô-
nio Flistórico e Artístico Nacional, onde chefiava a Seção de História, na
Divisão de Estudos e Tombamento. Na mesma época, com Américo Facó,
Gastão Cruis e Prudente de Morais, neto, planeja a frustrada remodelação do
Departamento Nacional de Informações, antigo Departamento de Informação
e Propaganda (DIP). Colaborou, ao mesmo tempo, em Política e Letras de
Odjlo Costa Filho; no Correio da Manhã, com a série de crônicas "Ima-
gens"; nos programas "Quadrante" e "Cadeira de Balanço", da Rádio Mi-
nistério da Educação e Cultura, e "Vozes da Cidade", da Rádio Roquette
Pinto no 1stado de Minas e no Jornal do Brasil, nestes publicando três crô-
nicas por semana. Em 1949, participou do movimento pela escolha de uni di-
retoria apolítica para a Associação Brasileira de Escritores da qual havia si-
do membro fundador e primeiro vice-presidente; entretanto, apesar de vito-
riosa a chapa da qual fazia parte, desligou-se da sociedade, com os demais
companheiros, pela impossibilidade de entendimento com o grupo esquer-
dista.

Em 1961 loi nomeado pelo Presidente iânio Quadros membro da Co-
missão de Literatura, do Conselho Nacional de Cultura, mas aíasta-se do ór-
gão logo nas primeiras reuniões. Em 1962, após 35 anos de serviço público,
aposenta-se como chefe de seção da Diretoria do Patrimônio histórico e Ar-
tístico Nacional.

Puh1icu as seguintes obras: Poesia - Alguma poesia (1930), Brejo das
almas (19>4), Senti,nento do mundo (1940), José (1942), Poesias (1942), A
Rosa do povo (1954), Novos Poemas (1947), Poesia até agora (1948), (7/a-
ro enigma (1951), .4 mesa (1951), Viola de bolso (1952), Fazendeiro do
ar (1953), Fazendeiro do ar & Poesia até açora (1954), Soneto da buquina-
geni (1955), Ciclo (1957), A vida passada a limpo (1959), Lição de (Vi-
sas (1962), Viola de bolso II (1964), Versiprosa (1967), José & ou-
tros (1967), Boempo & A falta que ama (1968), Reunião (10 livros de poe-
sia) (1969), Menino antigo (Boitetnpo II) (1973), As impurezas do bran-
co (1973), A visita (1977), Discurso de primavera e algumas som-
bras (1977), O marginal Clorindo Gato (1978), Esquecer para lembrar
(Boitempo II!) (1979), A PaLão medida (1980), Corpo (1984), Amar e
aprender ainano (1985). O Amor natural (1988); prosa - Confissões (te
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Minas (1944), Contos de aprendiz (1951), Passeio na ilha (1952), Fala,
amendoeira (1957), A Bolsa e a vida (1962), Cadeira de balanço (1966),
Caminhos e João Brandão (1970), O Poder ultra jovem (1972), De notícias
e no notícias faz-se a crônica (1974), Os (lias lindos (1977), Contos plau-
síveis (1981), Boca de luar (1984), O Observador no escritório (1985),
Tempo, vila, poesia (1986), O Avesso das Coisas (1987) e Moça deitada na
grama (1987); literatura infantil - O eiefanie(1983), História de dois amores
(1985); charges brasileiras - O pipoqueiro da esquina (em colaboração com
Ziraldo) (1981): (antologia) - 50 poemas escolhidos pelo autor (1956), An-
tologia poética (1962), Lima pedra no meio do ('a/fljflho - biOÇraJï(Z de um
poema (1967), Seleto em prosa e verso (1971), 70 historinhas (1978), A li-
ção do amigo (cartas de Mário de Andrade a Carlos I)rumniond de Andrade
anotada pelo destinatário) (1982), Amor, sinal estranho (1985); conjunto de
obra - Obra completa (1964, com várias reediçics) e Nova Reunião - 19 li-
vros de poesias (1983). Com Manuel Bandeira, publicou Rio de Janeiro em
prosa e verso (1965). Tradutor de livros de grandes autores estrangeiros,
entre os quais Molièrc, Marcel Proust, François Mauriac, llonoré de !laizac,
Mactcrlinck e Garcia Lorca, teve por sua vez várias obras suas vertidas para
o espanhol, inglês, francês, alemão, sueco e theco.

Recebeu os seguintes prêmios literários: da Sociedade Felipe d'Olivei-
ra, pelo conjunto de obras (1946); "Padre Ventura", do Círculo Indepen-
dente de Críticos Teatrais, pela tradução de Doüa Rosita la soltera, de Gar-
cia Lorca (1959): "André Ventura", pela tradução de Les fourberies de Seo-
pin, de Molièrc (1962); "Fernando ('hinaglia", da União Brasileira de Es-
critores, e "Luísa Cláudio de Sousa" do PEN ('lub do Brasil, pelo livro Li-
ção de coisas (1962). Era sua filha a escritora Maria Julieta 1)rurnmond de
Andrade, que foi casada com o advogado argentino Manuel Grafia Etchever-
ry, e que faleceu a5 de agosto de 1987, no Rio de Janeiro.
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