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Resumo 

O presente artigo tem por objetivo abordar vida, obra e contextos históricos que permearam a 
vida e pós-morte do poeta mineiro Carlos Drummond de Andrade, um dos maiores expoentes 
da produção literário-cultural do século XX. Buscou-se intercalar conteúdo expositivo com 
poemas de Drummond e ao fim, apresentamos "Os 7 Pecados de Drummond", ensaio 
interpretativo de sete poemas do poeta pré-selecionados pelos autores . 
 
Palavras-chave: Carlos Drummond de Andrade, Literatura Brasileira, Minas Gerais, Arte e 
brasilidade. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Este artigo é uma adaptação do trabalho de conclusão de curso de Formação Histórica do Brasil, sob 
orientação de Ana Maria Dietrich.  
 



 

 
 

 

 

 

1. A VIDA DO POETA  

 

2.  A infância do gauche 

 

Quando nasci um desses anjos 

 que vivem na sombra disse: 

Vai Carlos ser gauche na vida.( ANDRADE, 2003) 

 

Carlos Drummond ao se referir a “gauche” já consegui definir a sua personalidade, 

tendo em vista que essa palavra francesa é sinônimo de esquerdo, e como tal, o escritor 

considera-se um inepto, acanhado e sem refinamento, traços que são constantemente 

demonstrados em sua poesia.  

Dessa forma, para apresentar a infância do gauche nada melhor do que fazer algo 

diferente do habitual, isto é, algo que não seja tão “direito” e padronizado, por isso optamos 

por encontrar características das fases iniciais da vida de Drummond em seus próprios 

poemas memorialistas. Os principais deles foram retirados da série Boitempo (1968), em que 

o escritor com seus 66 anos dizia que no momento em que ele relembrava a sua infância para 

realizar esses poemas “o  homem abraçava o menino”. 

Primeiramente é necessário falar que Carlos Drummond de Andrade nasceu em 1902 

praticamente  junto com o século XX, uma vez que este iniciou-se em 1901. O poeta 

pertencia a uma família tradicional do interior de Minas Gerais, Itabira. É possível notar que 

a partir da tradição de sua família mineira e do patriarcalismo existente nela, Drummond vai 

apresentando alguns fatos de sua infância que se confundem com o contexto histórico da 

época. 

Isso pode ser notado no poema A Mancha 2em que ele diz:  

                                                                                                                                                        
 

2 ANDRADE, Carlos Drummond de. Carlos Drummond de Andrade: poesia completa. Rio de Janeiro: 

Nova Aguilar, 2003. p.906. 

 



 

 
 

 

Na escada a mancha vermelha  

que gerações seqüentes em vão 

tentam tirar(...) 

Virou mancha de sangue  

de escravo torturado – por que antigo  

dono da terra?Como apurar? 

 

Lava que lava, raspa que raspa e raspa, 

nunca há de sumir 

este sangue embutido no degrau.( ANDRADE, 2003) 

 

Drummond (primeiro a esquerda) com 
seus pais e irmãos em 1910 

 

 

Por pertencer a uma família de fazendeiros, Drummond mostra que as marcas da 

escravidão, mesmo com a abolição não conseguem ser apagadas, ainda sobram vestígios que 

são lembrados, pois é algo que foi passado de geração em geração e continua no passado que      

 

não deixa de vir à tona na história da família. Essa mancha permanece também na 

história brasileira e não é possível apagá-la. 



 

 
 

A família do poeta, como outras da época, não deixam de passar pela experiência da 

decadência. Assim a crise do café, entre 1906 e 1910, também é demonstrada em seu poema 

Casarão morto3: 

 

Café em grão enche a sala de visitas, 

os quartos- que são casas- de dormir. 

 (...) 

O casarão senhorial vira paiol 

depósito de trastes aleijados 

fim de romance, 

de glória fazendeira.( ANDRADE, 2003) 

 

No poema ele fala da crise, ao apresentar o grão de café enchendo a casa, já que na 

época o preço do café estava desvalorizado e este foi sendo estocado. A partir de então, o 

casarão não apresentava tanto poderio e os seus tempos áureos de glória sucumbiam. 

Em Descoberta4, outro poema memorialista do poeta, há claramente a representação 

desta ligação entre a vida do menino Drummond e o contexto histórico do início do século 

XX. 

 

O Ministro de Guerra vira Presidente, 

Vasos de guerra bombardeiam a capital, 

Marinheiros degolam almirantes, 

O mundo vai acabar 

Mas eu sigo a pé para a aula de Mestre Zeca e descubro a letra A, 

    [rainha das letras. ( ANDRADE, 2003) 

 

Drummond aponta no poema fatos de 1910. Ao dizer “o ministro de guerra vira 

presidente” ele refere-se a Hermes da Fonseca que havia sido eleito naquele ano e tinha sido 

Ministro da Guerra no governo de Afonso Pena (1906-1909). Nos primeiros dias do governo, 

                                                 
3  Idem. p.905 

4 ANDRADE, Carlos Drummond de. Carlos Drummond de Andrade: poesia completa. Rio de Janeiro: 

Nova Aguilar, 2003. p.987. 

 



 

 
 

aconteceu a “Revolta da Chibata”, uma rebelião de Marinheiros contra os castigos físicos na 

Marinha, e os revoltosos alegavam que se não fossem cumpridas suas exigências, o Rio de 

Janeiro, até então capital do Brasil, seria bombardeado.  

Justamente nesse ano conturbado, Drummond começa a estudar na escola primária e, 

naquele tempo, mesmo o mundo acabando, ele como criança nada sabia, e atentava-se para a 

sua descoberta, que seria no caso conhecer a primeira letra do alfabeto. 

 

 

 

 

Infância5 

 

Meu pai montava a cavalo, ia para o campo. 

Minha mãe ficava em casa cosendo. 

Meu irmão pequeno dormia. 

Eu sozinho menino entre mangueiras 

lia a história de Robinson Crusoé, 

comprida história que não acaba mais. 

 

No meio-dia branco de luz uma voz que aprendeu  

a ninar nos longes da senzala – e nunca se esqueceu 

chamava para o café. 

Café preto que nem a preta velha 

café gostoso  

café bom. 

 

Minha mãe ficava em casa cosendo 

olhando para mim:  

– Psiu... Não acorde o menino.  

Para o berço onde pousou um mosquito. 

E dava um suspiro... que fundo! 

 

                                                 
5  Idem. p. 6. 



 

 
 

Lá longe meu pai campeava 

no mato sem fim da fazenda. 

 

E eu não sabia que minha história 

era mais bonita que a de Robinson Crusoé.( ANDRADE, 2003) 

 

Esse poema apresenta claramente a rotina diária da família de Drummond, cada um 

com a sua função, o pai campeando, a mãe em casa e o menino em sua solidão, lendo um 

livro. Há a presença também da preta velha, que provavelmente já havia trabalhado como 

escrava da família e cuidado das crianças e do próprio Drummond.  

Itabira, casa onde Drummond passou a infância. 

 

 

Um livro presente na infância do escritor era Robinson Crusoé que o tirava da 

realidade cotidiana e o colocava num mundo imaginário e só depois de ter crescido o 

“menino” é capaz de enxergar a infância de outra forma, percebendo que ela era até mais bela 

que as aventuras de Robinson Crusoé.  

Aliás, o livro era um objeto constante na vida do escritor, um passaporte para as suas 

viagens. Como ele fala em seu poema Leitura:  

Leituras! Leituras! 

Como quem diz: Navios... Sair pelo mundo 

Voando na capa vermelha de Júlio Verne.  



 

 
 

Drummond também era um apaixonado pelos espaços em branco do mapa: 

“Os mapas me fascinavam de tal modo que eu queria ficar o tempo todo a enrolá-los e 

desenrolá-los, e tocar em todos os países e todas as províncias com minhas mãos”. 

Tinha interesse pelos locais que despertavam aventura, locais desconhecidos. Punha o 

dedo em cima do espaço em branco no mapa e dizia “quando eu crescer irei lá.”  

 A vontade de ler fez com que Drummond apesar de viver numa cidade do interior, 

Itabira, tivesse uma visão ampla, herança da leitura. Era como se ele realizasse  viagens por 

meio da literatura. 

 O relacionamento com Itabira também é uma constante em seus poemas e um dos que 

apresentam essa relação de forma com que a cidade natal seja demonstrada na identidade do 

poeta é o Confidência do Itabirano6. 

  

   

 Alguns anos vivi em Itabira. 

Principalmente nasci em Itabira. 

Por isso sou triste, orgulhoso: de ferro. 

(...) 

De Itabira trouxe prendas diversas que ora te ofereço: 

este São Benedito do velho santeiro Alfredo Duval; 

esta pedra de ferro, futuro aço do Brasil; 

este couro de anta, estendido no sofá da sala de visitas; 

este orgulho, esta cabeça baixa... 

 

Tive ouro, tive gado, tive fazendas. 

Hoje sou funcionário público 

Itabira é apenas uma fotografia na parede. 

Mas como dói!.( ANDRADE, 2003) 

 

 É interessante perceber que  Itabira, assim como diz Coutinho (1964), assume na 

poética de Drummond um papel mítico, a representar um corpo de valores tradicionais, que 

                                                 
6 Idem. p.68. 



 

 
 

impregnam o caráter brasileiro e que se traduzem em modos de ser típicos e em traços 

peculiares da fisionomia moral de sua gente.  

 Como afirma Teixeira (2005), Drummond parece não querer revelar inicialmente que 

ele é um itabirano, só no segundo verso ele “confessa” a sua identidade que se confunde com 

a da própria cidade. Assim traços e características de Itabira passam a estar presentes no 

cotidiano e  na  personalidade do poeta. O São Benedito apresenta a religiosidade da cidade, o 

ferro e o couro a sua economia, a cabeça baixa denota a timidez uma das características dos 

mineiros, dos habitantes da localidade. 

 Ainda a fim de apontar características históricas presentes no poema de Drummond, 

não poderíamos deixar de mostrar o poema 19147 em que poeta, já em sua velhice, relembra 

em Boitempo (1968) a Primeira Guerra Mundial. Nessa época ele estava com 12 anos e como 

a maioria dos brasileiros não sabia muito sobre o que acontecia. 

 

Desta guerra mundial 

Não se ouve uma explosão 

Sequer nem mesmo o grito 

Do soldado partido 

Em dois no campo raso. 

(...) 

Vem tudo no jornal 

Ilustrado longínquo 

(...) 

A vida é sempre igual 

Mesmo  quando o correio 

Traz  na mala amarela 

Esse enxofre de guerra 

Estranha guerra estranha 

Que não muda o lugar 

De uma besta de carga 

Dormindo entre cem bestas. 

(...) 

Entretanto essa guerra 



 

 
 

Invisível assética 

Assalta pelas fotos  

E títulos vermelhos.( ANDRADE, 2003) 

 

Drummond aponta a falta de preocupação com a guerra por parte dos itabiranos, mas 

esse descaso pode ser encontrado mesmo entre os brasileiros, já que no país havia sido 

adotada uma política de neutralidade nas primeiras etapas da guerra, e as notícias só vinham 

mesmo através do jornal e, apesar das mortes, tudo permanecia igual para a maioria da 

população daqui. 

 

 

 

3 - A adolescência e os primeiros contatos com a poesia. 

 

Em meio a fatos históricos relevantes para o futuro da humanidade, como a 

Revolução Russa, o fim da 1ª Guerra Mundial, a assinatura do Tratado de Versalhes e a 

Fundação da Liga das Nações (atual ONU), Carlos Drummond começa a despontar no 

cenário da literatura no Colégio Anchieta, da Companhia de Jesus, em Nova Friburgo – RJ, 

onde é premiado em “certames literários”. Seu irmão Altivo publica, no único exemplar do 

informativo Maio, seu primeiro poema em prosa chamado “Onda”. O irmão foi grande 

incentivador do poeta na criação literária. 

Mesmo tendo recebido esse prêmio é expulso deste colégio em 1919, por 

insubordinação mental, depois de ter problemas com seu professor de português. Em 1920, 

muda-se com toda família para Belo Horizonte e, no ano seguinte, com apenas 19 anos, 

começa a escrever na coluna “Sociais” do jornal Diário de Minas. Em 1922, vence o 

concurso Novela Mineira, recebendo o prêmio de 50.000 réis pelo conto “Joaquim do 

Telhado”.  

 

 

                                                                                                                                                        
7 Idem. p. 1006. 



 

 
 

 

Drummond com Guimarães Rosa e Manuel Bandeira 
nos anos 60. 

 

 

 

Nessa época, em São Paulo é organizada a Semana de Arte Moderna, em que os 

artistas tinham como objetivos a ruptura com as tradições acadêmicas, a atualização das artes 

e da literatura brasileiras em relação aos movimentos de vanguarda europeus e o encontro de 

uma linguagem autenticamente nacional. A idéia era atualizar culturalmente o Brasil, 

trazendo as influências estrangeiras, colocando-o ao lado  

dos países que já haviam atingido sua independência no plano das idéias, das artes 

plásticas, da música e da literatura.  

Drummond foi bastante influenciado pelo movimento. Conheceu seus principais 

protagonistas (Oswald de Andrade, Tarsila do Amaral e Mário de Andrade) em 1924, no 

Grande Hotel de Belo Horizonte. Começa a se corresponder com Mário de Andrade, por 

quem nutre grande admiração e funda “A Revista” um órgão modernista do qual saem três 

números em parceria com Martins de Almeida, Emílio Moura e Gregoriano Canedo. Mesmo 

não tendo prosseguido está Revista foi importante para a afirmação do movimento 

modernista mineiro. Nesse mesmo ano, case-se com Dolores Dutra de Morais. Mesmo tendo 

se formado em Odontologia pela Escola de Odontologia e Farmácia de Belo Horizonte, por 

grande insistência dos seus pais e porque o curso era mais curto (2 anos) que os demais, não 

exerce a profissão, alegando querer “preservar a saúde dos outros”. Por isso, volta à Itabira 

onde leciona Geografia e Português no Ginásio Sul-Americano. À convite de Alberto 



 

 
 

campos, volta para Belo Horizonte, para trabalhar como redator e depois redator-chefe do 

Diário de Minas. 

                      

 

Na formatura do Curso 
de Farmácia, 1925. 

 

 

 

 

 

 

Em 1927, nasce seu filho Carlos Flávio, que viveu apenas meia hora, mas em 1928 

nasce sua filha Maria Julieta, que se torna a grande razão da sua vida e fonte de inspiração 

para a maioria dos poemas. Na publicação Revista de Antropofagia de São Paulo é lançado o 

poema No Meio do Caminho, que gera polêmica na época. 

 

No meio do caminho  

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.( ANDRADE, 2003) 

  

Em 1929, mesmo ano em que acontece a quebra da Bolsa de Valores de Nava York, 

deixa o Diário de Minas para trabalhar no Minas Gerais, órgão oficial do Estado. Passa de 

auxiliar de redação a redator. Em 1930, publica Alguma Poesia, com uma tiragem de 200 

exemplares, com a ajuda da Imprensa Oficial, que desconta o que foi gasto do seu salário. 

Nos primeiros livros são constantes a ironia, a atitude mineiramente desconfiada de refletir o 

pessimismo, a autonegação, as reminiscências da infância itabirana. Drummond parece 

buscar a si mesmo, posicionando-se como espectador de um mundo que não aceita e que 

tenta descrever e encontrar. No “Poema de Sete Faces”, que abre o primeiro livro Alguma 

poesia, a confissão do poeta que se sente gauche (sem jeito, inadaptado) e a ironia, sob a 

forma intencional de um antilirismo. 

Meu Deus, por que me abandonaste 

Se sabias que eu não era Deus 

Se sabias que eu era fraco. 

 

Mundo mundo vasto mundo, 

Se eu me chamasse Raimundo 

Seria uma rima, não seria uma solução. 

Mundo mundo vasto mundo 

Mais vasto é meu coração.( ANDRADE, 2003) 

 

 

4 . Drummond e os questionamentos sociais. 

 

Em entrevista concedida a Zuenir Ventura à Revista Veja em 19 de novembro de 

1980, Drummond ressalta um sentimento de felicidade individual com o sentimento por um 

mundo injusto, não sabe realmente a dimensão de sua obra e sobre ser gauche na vida. Eis 

alguns trechos: 



 

 
 

 

 

VEJA - Como é que o senhor consegue conciliar a felicidade individual com sua 

culpa social por causa de um mundo injusto? 

 

DRUMMOND - Felicidade pessoal é exagero. Prefiro serenidade pessoal, marcada 

por alguns relâmpagos, porque de vez em quando perco a paciência. Não me cabendo ser um 

ator ativo no espetáculo do mundo, sendo apenas mais um observador, me limito a dizer 

alguma coisa do que penso, do que sinto, com a convicção de que isso não vai adiantar nada. 

Nunca entendi bem o mundo, acho o mundo um teatro de injustiças e de ferocidades 

extraordinárias. Dizer que nós evoluímos desde o homem das cavernas é um pouco de 

exagero, porque criamos, com a tecnologia, aparelhos mais sofisticados para a felicidade do 

mundo e esses aparelhos estão sendo utilizados para sua destruição. Isso não é civilização, 

francamente. Isso é uma porcaria. 

 

VEJA - Sem falsa modéstia: o senhor não tem realmente consciência da dimensão 

de sua obra? 

 

DRUMMOND - Acho minha obra uma obra falha, uma obra que podia ser melhor. 

Ela não teve um desenvolvimento assim consciente, lógico. Fui levado pela intuição e pelo 

instinto, pelas emoções do momento. Não creio muito na validade dessa obra. Acho o 

seguinte: como sou um homem do meu tempo, exprimi paixões e emoções do meu tempo, e 

isso naturalmente tocou as pessoas. Não vou dizer que, para mim, não é agradável. É 

realmente agradável quando uma pessoa me escreve do interior do Brasil, de uma cidade 

qualquer, para dizer que se comoveu com uma coisa que eu fiz. Isso vale mais do que o 

elogio técnico de um especialista em literatura. Ao escrever poesia, o que procurei fazer foi 

resolver problemas internos meus, problemas de ascendência, problemas genéticos, 

problemas de natureza psicológica, de inadaptação ao mundo, como ele existia. Foi a minha 

autoterapia. O resultado é esse. Não tenho maiores pretensões. As modas mudam muito. 

Daqui a cinco ou dez anos, terei desaparecido e virão novos poetas, novas formas de poesia, 

novos critérios, novas tendências. Amanhã ou depois, daqui a cinqüenta anos, um sujeito diz: 



 

 
 

“Olha, descobrimos um poeta chamado Drummond, que tinha Uma pedra no meio do 

caminho. Que coisa curiosa”. Ou "que coisa chata". 

 

 

Com Lygia Fagundes 
Teles, 1958 

 

 

 

VEJA - Quer dizer que o anjo torto tinha razão: o senhor foi gauche na vida? 

 

DRUMMOND - Acho que fui. Porque não aderi ao sistema de valores que dominava 

na minha época, participei timidamente de um movimento de renovação literária, que não 

chegou a ser política, nem social, nem econômica, Fiquei na minha toca. Não tenho nada de 

especial, não. Foi uma vida medíocre. Me deu o prazer de algumas amizades, algumas coisas 

boas. Eu fui um homem qualquer. Mais nada. 

Até a segunda guerra mundial, Drummond se identificava bastante com a política 

socialista. Ele até chegou a se filiar ao Partido Comunista no Brasil. No poema Com Russo 

em Berlim, é demonstrada a afinidade do poeta diante das conquistas soviéticas durante a 

segunda guerra mundial. 

 



 

 
 

O poeta / declina de responsabilidade / na marcha do mundo capitalista / e com suas 

palavras, intuições, símbolos e outras armas / promete ajudar / a destruí-lo / como uma 

pedreira, uma floresta / um verme. (Com Russo em Berlim – A Rosa do Povo, 

1945) 

 

 Já no fim da Segunda Guerra Mundial, Drummond se mostra iludido com o 

socialismo. Algumas atitudes desta política, como a repressão e o regime ditatorial, são os 

responsáveis pela mudança de posição do poeta, que deixa de se filiar ao partido.  

 

Minha suspeita é que o partido, como forma obrigatória de engajamento, anula a 

liberdade de movimentos, a faculdade que tem o espírito de guiar-se por si mesmo e 

estabelecer ressalvas à orientação partidária. Nunca pertencerei a um partido, isto eu já 

decidi.(Drummond em Abril de 2005) 

 

 Em 1945, após o fim do Estado Novo de Getúlio, Luís Carlos Prestes, convida 

Drummond para fazer parte do Tribuna Popular (um jornal que pertencia ao Partido 

Comunista). O poeta aceita, mas em novembro do mesmo ano decide se retirar do 

informativo. Segundo Leandro Kondor, para a revista Espaço Acadêmico, Drummond 

assumiu a direção da Tribuna Popular, no entanto não se tornou um militante. Em novembro 

do mesmo ano, decidiu deixar o jornal. 

 Com o início da Guerra Fria, acontece uma intensificação da disputa ideológica entre 

os Estados Unidos e URSS, deixando o mundo a beira de uma terceira guerra mundial, como 

cita Eric Hobsbawm, em a Era dos Extremos. 

 

 

 

 

 



 

 
 

                        

 
Drummond e Dolores Dutra, sua esposa, 1946. 

 

 

 

A Segunda Guerra Mundial mal terminara quando a humanidade mergulhou no que se 

pode encarar, razoavelmente, como uma Terceira Guerra Mundial, embora uma guerra 

muito peculiar: Pois, como observou o grande filosófico Thomas Hobbes, a guerra 

consiste não só na Batalha, ou no Ato de lutar: mas num período [...] A Guerra Fria 

entre os EUA e URSS, que dominou o cenário internacional na segunda metade do 

breve século XX, foi sem dúvida um desses períodos. Gerações inteiras se criaram à 

sombra de batalhas nucleares globais que, acreditava-se firmemente , podiam estourar a 

qualquer momento e devastar a humanidade. (HOBSBAWM, 1995) 

 

 

 A Guerra Fria fez com que Drummond confirmasse a sua postura diante da política. O 

resultado viria só no seu livro “Claro Enigma”, que começou a ser escrito em 1948, sendo 

lançado em 1951. Nesta obra, ele demonstra através de sua poesia, o pessimismo e a falta de 

esperança em relação ao mundo e as atitudes do homem. Ele se porta como um poeta vazio e 

diante de um sofrimento. Neste momento, a política é alvo de críticas por parte do poeta. 

 

“Nalgum lugar faz-se esse homem [...] Contra a vontade dos pais ele nasce, contra a 



 

 
 

astúcia da medicina ele cresce, e ama, contra a amargura da política” (Contemplação no 

Banco, Claro Enigma, 1951) 

 

 Em 1953, Drummond lança o livro Fazendeiro do Ar. O titulo do livro faz referência 

a sua posição diante da política. Pois ele se vê como um fazendeiro do ar, que se recusa a 

envolver na realidade político-social do Brasil.  

 Será em 1962, com o livro Lição de Coisas, que Drummond mostra seu lado mais 

experiente, o passado passa a servir como lição para seus novos poemas. Um exemplo é o 

poema “O bolo” que está presente nessa obra: 

 

Na mesa interminável comíamos o bolo / interminável, e de súbito o bolo nos comeu. / 

Vimo-nos mastigados, deglutinados / pela boca de esponja. // No interior da massa não 

sabemos / o que nos acontece, mas lá fora / o bolo interminável / na interminável mesa a 

que preside / sente falta de nós / gula saudosa (O bolo - Lição de Coisas, 1962) 

 

 No poema “O Bolo” Drummond demonstra através de metáforas a situação do povo 

diante da economia. A desigualdade é o tema principal. Considerando a época em que foi 

escrito, pode-se assemelhar com o período pós Plano de Metas, em que o Brasil contraiu 

grandes dívidas, sendo que o povo é que teve que arcar com os efeitos, como a inflação. 

   

A parceria do governo JK com o capital internacional custou caro ao Brasil. Uma das 

heranças do Plano de Metas dói o aumento considerável da Inflação. A elevação do custo 

de vida e da dívida externa levaram centenas de trabalhadores a protestarem contra as 

autoridades ( MOTA, 2002). 

 

Recebendo todas as conquistas da geração de 1922, a segunda fase do Modernismo 

brasileiro se estende de 1930 até 1945. Período extremamente rico tanto em termos de 

produção poética quanto de prosa reflete um conturbado momento histórico. Mantendo a 

estética conquistada anteriormente que é a quebra da rigidez, com versos livres e poesia 

sintética, o universo temático se amplia incorporando preocupações relativas ao destino dos 

homens e ao estar no mundo. 

 



 

 
 

 

 

 

 

                    

 

Carlos Drummond de 
Andrade em 1930. 

 

 

Da primeira fase, Drummond recebe influências de Mário e Oswald Andrade, 

dedicando a esse o seu grande livro de estréia em 1930 (Alguma Poesia). 

No Brasil, em 1932 surge a Ação Integralista Brasileira, um grupo de extrema-direita, 

de cunho facista liderada por Plínio Salgado. Nesse ano, Drummond acompanha Gustavo 

Capanema quando este é nomeado Interventor de Minas pelo Getúlio Vargas. 

Em 1933, o presidente do EUA, Franklin Roosevelt implanta a New Deal, estratégia 

para recuperação da crise de 29, baseada na intervenção estatal da economia. Surgem em 

1934 a ANL (Aliança Nacional Libertadora), força de esquerda que combatia o facismo e o 

imperialismo. Nesse ano, Carlos se muda para o Rio de Janeiro e se torna chefe de gabinete 

do então Ministro da Educação e da Saúde pública, Gustavo Capanema e publica “Brejos da 

Alma”, livro de poesia que abrange as temáticas da Segunda Fase do Modernismo. ocorre o 

fechamento da ANL em 1935, por ordem do governo, nesse ano, Carlos Prestes volta para o 

Brasil e acontece a Intentona Comunista. A Guerra Civil Espanhola ecloda em 1936. Esse foi 



 

 
 

o acontecimento mais traumático antes da Segunda Guerra Mundial. Nela, estiveram 

presentes todos os elementos ideológicos e militares que marcaram o século XX. Nesse ano a 

ANL continua na clandestinidade. Apoiado pelos integralistas, em 37 Vargas assume o 

Estado Novo, justificando pelo país sofrer uma grave ameaça comunista. A Segunda Guerra 

Mundial veio estourar em 1939, com a invasão de Hitler na Polônia. Em 1940, Drummond 

publica o livro “Sentimento do Mundo”, seu livro mais importante, até mesmo por refletir 

essa incerteza do ser-humano numa época de grandes mudanças e grandes guerras. O Ataque 

japonês a Pearl Harbor acontece em 1941, precipitando a entrada dos EUA na guerra.,e em 

1942 o Brasil entra ao lado dos Aliados. “Confissões de Minas” é publicado em 1944, ano do 

“Dia D”, ataque dos aliados à Normandia. 

Em 1945 termina a Segunda Guerra Mundial. A Guerra dos aliados contra o nazi-

fascismo foi aproveitada pelos grupos liberais brasileiros para combater o fascismo interno do 

próprio Estado Novo, a ditadura de Vargas. Aos poucos, Getúlio procurou liberar a abertura 

democrática. Renascia os partidos políticos. Prestes, que estava exilado voltou ao Brasil. O 

partido comunista foi legalizado. Nessa época Vargas tomou uma posição ambígua. Ao 

mesmo tempo que apoiava a reabertura, também apoiava os Queremistas, movimento popular 

que queria a permanência dele no governo. Diante disso as tropas do exército depuseram o 

presidente e o presidente do Supremo Tribunal Eleitoral, José Linhares assumiu 

temporariamente o poder.  



 

 
 

 

Com a filha Maria Julieta e o neto Carlos Manuel, 1951. 

 

 

Dutra, apoiado por Vargas nas campanhas eleitorais vence as eleições. Os EUA 

explodem a bombas no Japão. Drummond publica “A Rosa do Povo” e a novela “O Gerente”, 

pela José Olympo. Ele deixa a chefia de gabinete de Gustavo Capanema. A convite de 

Prestes, se tornar o editor-chefe do “Imprensa Popular”, o diário comunista. Meses depois se 

afasta do jornal por discordar da orientação do mesmo. Em sua ultima entrevista, Drummond 

comenta sua relação com o Estado Novo: 

 

A minha relação com o poder foi uma relação amistosa com o ministro Gustavo 

Capanema, pelo fato de nós sermos companheiros antigos. Nunca participei do poder. 

Nunca desejei. Nunca teria vocação. Eu era da estrita confiança do ministro. 

Esculhambavam-me e acusavam-me de fazer favoritismo político e de arranjar 

nomeação de pessoas para falarem bem de mim nos jornais, o que é absolutamente falso. 

Eu não tinha poder! E eu não trairia a confiança de Gustavo Capanema (ministro da 

Educação do primeiro governo de Getúlio Vargas) fazendo coisas assim. Nunca tive a 

oportunidade de conversar com Getúlio, embora fosse acusado de poeta ligado ao estado 

Novo. Eu não tinha nada com o Estado Novo. Nunca participei de homenagens ao 

governo. E saí de lá com as mãos abanando. 



 

 
 

 

5. O final eterno do poeta. 

 

As décadas de 70 e 80 são conhecidas como a quarta e última fase de Drummond, 

sendo chamadas de “tempo das memórias”. Como pôde-se perceber em alguns dos poemas 

do início deste artigo, que são datados desta fase, suas obras são cheias de recordações do 

poeta. Os temas infância e família são retomados e aprofundados além de temas de caráter 

universal. 

Segundo Alcides Villaça, professor de Literatura Brasileira da USP 

Com Lição de coisas, de 1962, o poeta sessentão faz uma espécie de balanço 

dos temas e estilos já freqüentados, experimenta ludicamente os limites de 

formas mais ousadas e abre um novo veio poético – o das memórias antigas -

, de onde extrairá os inúmeros poemas que comporão a trilogia dos Boitempo. 

Nesta, as imagens do passado já não se representam em transfigurações 

tensas ou dramáticas, valendo mais pela vitalidade narrativa e pela força de 

atualização daquelas remotas percepções que impressionaram o antigo 

menino e adolescente. 

 

 Podemos destacar as obras Obras “Boitempo”, “Boitempo III”, “As impurezas do 

branco”, “Amor Amores”. Drummond também escreveu contos e crônicas como “Contos de 

Aprendiz” (conto), e “Passeios na Ilha”, “Cadeira de balanço”, “Os dias lindos” (crônicas). 

Na última fase de Drummond ainda se percebe a figura do poeta social, o jornalista 

que através de suas crônicas publicadas em diversos jornais, leva à família brasileira os 

questionamentos do que a sociedade está vivendo. 

O cronista-poeta Carlos Drummond de Andrade promove, no espaço híbrido da 

crônica jornalística, o jogo de uma escrita poético-filosófica, na sua fase de maior maturidade 

literária e acentuado pessimismo, como tentativa de superar suas inquietudes, temores e 

espantos diante de acontecimentos aparentemente epidérmicos. Fatos estes, porém, que 

desvelam, na aparente fugacidade dos episódios cotidianos, o caótico espetáculo de uma 

sociedade tecnológica veloz, repleta de falências morais e despida dos ideais de grandeza 

humana. (SANTOS, Giovane da Silva . p 08) 



 

 
 

 

 

Drummond, sua esposa Dolores e seu 
neto Pedro Augusto, 1981. 

 

 

A crônica de jornal é efêmera por natureza como as notícias do dia-a-dia, mas os 

textos do poeta Carlos Drummond de Andrade não se perderam. Reunidos em vários livros, 

podem ser relidos e, também analisados, servindo a todos que precisam aprender a nossa 

língua e adquirir o hábito de escrever. 

Os dias Lindos trazem reflexões, perguntas, aforismos, marcados pelo humor, que  

publicados em livro garantem a perenidade do texto literário. Lélia Coelho Frota, no prefácio 

da coletânea de crônicas de Carlos Drummond de Andrade intitulada Os dias lindos, advoga 

que como vate (poeta) e cronista são afinal uma só cabeça que pensa e um único coração que 

sente, é natural que encontremos na prosa de Drummond os grandes temas que percorrem sua 

poesia, só que abrandados na adequação natural ao gênero mais leve da crônica. (FROTA, 

Lélia Coelho, 2003.p.10) 

No dia 17 de agosto de 1987 o poeta falece deixando uma vasta e rica obra.  

Curiosidade: Após a sua morte descobriu-se um conjunto de poemas eróticos que ele 

mantinha em segredo intitulado “O amor natural” (1992). 

Mesmo negando as oportunidades de se imortalizar através da Academia Brasileira de 

Letras Drummond não se deixou morrer. O poeta soube ser reconhecido enquanto vivo e 

continua a ser lembrado, mesmo duas décadas após sua morte.  



 

 
 

 Várias obras já foram publicadas desde seu falecimento, inclusive obras inéditas, que 

receberam prêmios importantes como o prêmio Jabuti, pelo livro Farewell, último organizado 

pelo poeta e lançado em 1996. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carlos Drummond de Andrade definia-se como “um homem qualquer, sem nada de 

especial”. Na verdade, essa definição está associada com o pessimismo do poeta e sua auto-

negação, pois, definitivamente, Drummond não foi um homem qualquer, mas um mineiro que 

(contrariando a sua timidez) destacou-se e tornou uma figura importante no cenário 

brasileiro. 

Algumas obras de Carlos Drummond. 



 

 
 

Os museus, memoriais, bibliotecas e estátuas espalhados por todo o país e 

principalmente em Itabira, comprovam a importância do poeta. Os estudos literários e a mídia 

também não esquecem do homem que, não como um qualquer, acompanhou o século XX e, 

como homem de seu tempo, refletiu paixões e conflitos de seu tempo que hoje tocam as 

pessoas e são fontes de história.  

Como o poeta mesmo afirmou “ o mundo é um teatro de injustiças e ferocidades 

extraordinárias”, entretanto esse caos pode ser suavizado ou questionado por meio das 

crônicas e poesias de um homem especial, chamado Drummond.  

6. Analogia entre os sete pecados capitais e poemas selecionados 

Os autores deste artigo fizeram uma analogia entre os sete pequenos capitais e poemas 

escolhidos do autor. A idéia é mostrar como o cotidiano estava presente na sua obra, 

suscitando diversas interpretações 

 

INIMIGO  

  

 

 



 

 
 

IRA - Poucas pessoas imaginam Drummond como um homem capaz de tanta ira. 

Talvez quando ele escreveu esse poema estivesse insatisfeito com o regime político que o 

país vivia, a ditadura, ou talvez ele só estivesse com muita raiva de alguém. O fato é que 

nesse poema ele extravasa todo esse sentimento. Ainda admitindo sua impotência para a 

briga, sua falta de poder vencer o inimigo, ele ainda afirma que essa briga é necessária. Como 

se fosse questão de honra, só o poeta contra seu próprio medo. Nesse sentido, medo e a ira 

abrange as temáticas da relação do eu no modernismo da segunda o “eu menor que o 

mundo”. 

       Por Fernanda Couto 

 

 INVEJA:  Com o objetivo de analisar a inveja em um dos poemas de Carlos 

Drummond, foi escolhido o poema Ausência que, em minha opinião, traz essa temática. O 

poeta fala da ausência, fato que faz com que várias pessoas tenham inveja dos outros que 

possuem aquilo que elas desejam. O poeta, como elas, ficava lastimando essa “ausência”, 

mas a partir do momento que isso não adiantava, trouxe para si toda essa falta de coisas, que 

as faziam diferentes das outras. Essa distinção faz  de cada um único, fato que ninguém pode 

roubar. 



 

 
 

 

      Por Agnaldo Montesso 

 

 

 

 

 LUXÚRIA: Abordar a luxúria, ou prazer exacerbado, com forma de pecado na poesia 

de Drummond é de certa forma muito óbvio. No seu livro “Amor Natural” Drummond traz 



 

 
 

poemas que encarnam a sexualidade aberta e sem preconceitos. Tira-se poesia no dia-a-dia do 

amor. O beijo, as mais volúpias carícias, as partes do corpo, seio, boca tudo se desfaz no 

cotidiano onde o amar está presente em bocas uivantes de prazer. 

 O ato sexual onde os dois corpos se tornam um, o impróprio para os padrões  da 

sociedade que condena e indica que o sexo deve ser apenas para procriação. Herança que não 

deve ser disseminada. Sejamos pornográficos! O poeta maior nos deu a dica. Tiraremos 

prazer de tudo o que for possível. 

 A escolha do poema se deu de maneira pessoal, ao entender que a erotização se vai 

nos poucos detalhes com o beijo. Acredito que o texto está de maneira singela revelando o 

ato de amar e de se entregar um ao outro. Não existe sexo ele ou ela, ela ou eu, e sim o nosso 

corpo um a dois. 

 

Por Ana Maria Pereira 

 



 

 
 

 

 

 

 AVAREZA:  Drummond nos leva a ter sentimentos de culpa por nossa dependência 

em relação a opressores. Quando digo "nos leva", me refiro a nós enquanto grupo social 

(povo ou nação), e quando digo "opressores", me refiro a governantes (daqui ou de outros 

países).  



 

 
 

  Quando o governo dos Estados Unidos da América se nega a prestar ajuda ao mundo, 

como no episódio em que recusou a assinatura do Tratado de Kyoto, provou que tem 

potencial perigoso. Perigoso no sentido de que coloca seu desenvolvimento acima da 

segurança ambiental mundial, e que é AVARENTO.  

 Uma disfarçada benevolência emana do "paraíso" norte americano: o sonho dessa 

nação que tem em seu nacionalismo uma forte marca é apenas a ponta de um iceberg de 

grande avareza em relação às demais nações (não todas, as subdesenvolvidas), que não 

podem ter acesso a bens básicos de formação social, como a educação e a saúde. Uma nação 

à qual faltam esses básicos elementos vê com olhos de esperança toda a propaganda feita por 

nações opressoras que se firmaram no poder à cata da exploração alheia.  

 Drummond faz referência clara aos Estados Unidos, e transcorre sobre como nos 

sentimos inválidos, incapazes de ter aquela vida feliz, vivendo da ilusão de que mais de 

noventa por cento da felicidade é trazida pelo dinheiro, cegos em não perceber que lá fora há 

fome, há injustiça social, há pobreza, mas não há sinceridade: não se mostra este lado obscuro 

da moeda (o dólar, no caso de Elegia 1938).  

 Então posso afirmar que não percebi o pecado da avareza explícito no poema do 

"poeta das sete faces", mas me vi como um participante desses povos oprimidos, um animal 

acossado que recebe duro adestramento esperando migalhas da "bondade" americana. Sinto 

me um somador dessa massa que tem medo de cobrar por direitos iguais aos daquelas 

famílias felizes que estampam filmes, campanhas publicitárias e o imaginário popular, medo 

de se revoltar por pensar que a represália americana poder ser tão cruel quanto o castigo 

divino. Muitos dizem que Deus é avarento, mesquinho, que castiga aqueles que não o 

obedecem. É aí que mora o engano, o perigo: Drummond critica em nós essa dissimulada e 

horrível mania de elevar os países opressores a um status de DEUS. 

 

Por José Timóteo Junior 

 



 

 
 

 

 

 GULA: Tabuleiro não contém muitos termos subjetivos. Ele é facilmente 

assemelhado com a gula, que é um dos sete pecados. Já na primeira estrofe, Drummond cita 

diversos tipos de comida, como pão de queijo, rosca, brevidade, etc. O poeta se mostra 

faminto e disposto a comprá-las. A gula é tão grande, que ele chega a afirmar: “[...] eu vou 

comer o dia inteiro, a vida inteira[...]”. 

 Já na segunda estrofe, Drummond usa a palavra gula para definir seu estado naquele 

momento que antecede a hora de ver as comidas, que por sinal, estão num tabuleiro. Até o 

cheiro dos alimentos é descrito. 

 A decepção vem logo no final da segunda estrofe. Ao suspender o véu do tabuleiro, 

ele define o momento como sendo um “horror”. Isso acontece por que o tabuleiro está vazio, 

um sujeito citado como Nhonhô Bilico já havia pegado as “coleções” alimentícias. O poeta 



 

 
 

ainda finaliza que Nhonhô vai comer a vida inteira o sortimento do tabuleiro. 

 O poema envolve diretamente a gula, pois mostra a decepção do poeta ao ver que não 

poderia adquirir a comida que ele tanto pensava e almejava. Diversas expressões que 

remetem a gula foram utilizadas, como “cheiro”, “gostoso” e “apetecem”. 

 

Por José Tarcísio 

 

 

 
 

 SOBERBA: A soberba é a manifestação arrogante e afetada de um orgulho ilegítimo. 

A identificação do poema com o pecado se deu através da sensação de ser melhor que 

a leitura revela, e que se torna clara em alguns trechos, a exemplo dos versos: “ não fica entre  

os outros e não risca o flanco de qualquer animal”. 



 

 
 

 O pecado da soberba está explícito  em todo o poema , os versos estão contidos de 

uma tentativa  de manutenção do status superior. As diferenças podem ser as armas usadas 

para marcar essa dominação. O chicote de status é o cabo de prata lavrada, o de couro e 

madeira é quase nada. 

 

        Por Savana Brito 

 

 

 

 

PREGUIÇA:  A escolha de Sesta para a o pecado da preguiça deu-se pelo fato de que 

durante a leitura do poema foram sendo formadas em nossa mente imagens de uma família 

descansando, sentada no quintal de casa. Essas pessoas estavam cansadas de  tal forma que o 

silêncio permanece em quase todo poema.  A única fala foi breve, a do menino mais moço 

que apenas diz “corta ele pai”, referindo-se ao cacho de bananas. 

  É possível perceber a preguiça, a falta do que fazer, em vários versos. Aliás, o poema 



 

 
 

já se inicia com um verso que indica falta de ação daquela família, pois ela está quentando o 

sol sentada no chão. Outras referências são a filha mais velha coçando uma pereba que 

ninguém percebe, a cantiga mole que adormece, os olhos perdidos na linha do horizonte, o 

olhar para dentro e a inquietação mostrada apenas pelo mosquito. 

 A própria forma do poema representa o marasmo comum quando estamos com 

preguiça. Essa rotina inerte pode ser percebida pela repetição  de “a família  mineira”. A 

expressão é repetida três vezes e mostra que a família começou parada a sol, não fez nada, 

além de comer bananas, e acabou dormindo. 

 

 

Por Sabrina Areias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

3. TABELA – RELAÇÃO VIDA, OBRA E CONTEXTO HISTÓRICO. 

  

Ano 

 

     

  1901 a 1909. 

Vida 

 

O século XX 

inicia-se em 

1901. 

 

Drummond 

nasce em 1902 

na  cidade de 

Itabira (MG). 

Obra 

 

 

Brasil 

 

Crise do café de 

1906 até 1910. O 

preço do café 

sofreu uma 

desvalorização 

devido a 

diminuição da 

demanda do 

produto. Os 

fazendeiros 

tiveram que 

estocar o café em 

seus casarões e 

começaram a 

entrar em 

decadência. 

 

Euclides da 

Cunha lança "Os 

Sertões" (1902). 

Mundo 

 

Theodore 

Roosevelt 

Presidente dos 

EUA (1902). 

 

Santos Dumont 

voa em Paris 

(1902). 

 

 

 Como o pai de 

Drummond era 

fazendeiro a 

família do poeta  

vivencia  a crise 

cefeeira. 

A crise é 

representada no 

poema Casarão 

Morto.  

  

Em 1910, Hermes Drummond Os principais   



 

 
 

da Fonseca torna-se 

presidente do Brasil 

e no início de seu 

governo ocorre a 

“Revolta da 

Chibata”, uma 

rebelião de 

marinheiros contra 

os castigos físicos 

na Marinha. 

começa a estudar 

na escola 

primária. 

acontecimentos 

de 1910 são 

narrados no 

poema 

"Descoberta". 

 Drummond sai 

de Itabira e vai 

estudar em um 

colégio interno 

de Belo 

Horizonte em 

1916. 

Poema 1914. 

Nele o poeta fala 

sobre 1a Guerra 

Mundial e 

demonstra a falta 

de preocupação 

dos itabiranos, 

pois tudo 

permanecia igual 

mesmo com 

pessoas 

morrendo do 

outro lado do 

mundo. 

 A primeira 

guerra mundial 

inicia-se em 

1914 e o Brasil 

apresenta-se, 

inicialmente, 

neutro. Só em 

1917, quando 

ocorreu ataques 

alemães a 

navios 

brasileiros, o 

país decidiu 

entrar na guerra 

do lado dos 

aliados.  

1940 a 1945. Chega a se filiar 

ao Partido 

Comunista.  

É otimista em 

relação a este 

A rosa do Povo 

(1945):  

Mensagens de 

apoio a URSS. 

 

Em 1945 o Estado 

Novo de Getúlio 

se dissolve. 

Partido 

Comunista ganha 

URSS obtém 

vitórias na 2ª 

guerra mundial 

contra o 

nazismo.  



 

 
 

partido político. “O poeta / 

declina de toda 

responsabilidade 

/ na marcha do 

mundo 

capitalista / e 

com suas 

palavras, 

intuições, 

símbolos e outras 

armas / promete 

ajudar / a destruí-

lo / como uma 

pedreira, uma 

floresta, / um 

verme.” 

(Com russo em 

Berlim – A Rosa 

do Povo) 

força.  

1945: fim da 

segunda Guerra 

Mundial. 

1945 a 1951. Já em 1945 

começa a descrer 

no PC, percebe 

que não existe 

uma política que 

o satisfaça. A 

disputa 

ideológica é o 

principal 

responsável por 

essa mudança. 

 

Novos poemas 

(1946-47) e 

Claro Enigma 

(escreve a partir 

de 1948 e lança 

em 1951). 

Ambos 

demonstram o 

pessimismo de 

Drummond, 

principalmente 

relacionado a 

Nova fase na 

política brasileira 

(democratização), 

Gaspar Dutra 

assume a 

presidência em 

1946. 

 

PC vive seu auge 

no Brasil. 

Guerra Fria: 

 

1949: URSS 

lança sua 

primeira bomba 

atômica do 

mundo. 

 

1947: Criação 

do plano 

Marshall. 

 



 

 
 

“Minha suspeita 

é que o partido, 

como forma 

obrigatória de 

engajamento, 

anula a liberdade 

de movimentos, 

a faculdade que 

tem o espírito de 

guiar-se por si 

mesmo e 

estabelecer 

ressalvas à 

orientação 

partidária. Nunca 

pertencerei a um 

partido, isto eu já 

decidi.” 

(Drummond, 

Abril de 1945) 

 

Em 1945 faz 

parte da Tribuna 

Popular com 

Prestes, mas nem 

chega a 

completar um 

ano e a deixa. 

política. 

 

“Nalgum lugar 

faz-se esse 

homem [...] / 

Contra a vontade 

dos pais ele 

nasce, / contra a 

astúcia da 

medicina ele 

cresce, / e ama, 

contra a 

amargura da 

política”. 

(Contemplação 

no Banco – Claro 

Enigma 1951). 

1949: Criação 

OTAN (Canadá 

e EUA) 

1951 a 1960. Em 1952 começa 

a escrever 

crônicas para o 

Fazendeiro do ar 

(1952-53) e A 

vida passada a 

Vargas comete 

suicídio – agosto 

(1954) 

Guerra Fria 

Continua 

Guerra da 



 

 
 

Correio da 

Manha, do Rio 

de Janeiro. 

 

Continua sem 

crer na política, 

por isso, suas 

obras começam a 

tomar outra 

posição.  

limpo (1954-58). 

 

Drummond se 

vê, ironicamente, 

como simples 

fazendeiro do ar, 

continua a 

recusar o 

envolvimento na 

realidade 

político-social 

brasileira do 

momento, para 

voltar-se para 

temas filosóficos 

e reflexões 

amoras e 

existencial. 

 

Café Filho 

assume (vice de 

Vargas) 

 

JK chega a 

presidência 1956 

 

 

 

 

 

 

Coréia 

(Junho/1950 - 

Julho/1953) 

URSS: Pacto de 

Varsovia 

(resposta a 

OTAN) 

 

Década de 50: 

Corrida 

Espacial. 

1960 a 1962. Encerra suas 

atividades 

burocráticas: se 

aposenta após 35 

anos de trabalho 

como Chefe de 

Seção da 

DPHAN. 

 

Inicia-se uma 

fase mais 

experiente em 

sua vida. O 

Publica "Lição 

de coisas", 

"Antologia 

Poética" e "A 

bolsa & a vida" 

(todos em 1962). 

 

Lição de Coisas 

demonstra sua 

experiência no 

mundo: 

 

O bolo  

1960: Kubitschek 

inaugura Brasília 

 

1961: Janio 

Quadros renuncia 

à presidência 

(Brasil). 

 

Brasil encontra-se 

endividado, 

inflação e divida 

externa são os 

principais 

Crise dos 

Mísseis (1962) 

 

Guerra do 

Vietnã (início 

1960) 

Período de 

Distensão (o 

mundo esteve 

prestes a ver 

um embate 

nuclear entre 



 

 
 

passado serve de 

lição para suas 

poesias (ex.: 

Lição de Coisas). 

Na mesa 

interminável 

comíamos o bolo 

/ interminável / e 

de súbito o bolo 

nos comeu. / 

Vimo-nos 

mastigados, 

deglutidos / pela 

boca de esponja. 

// No interior da 

massa não 

sabemos / o que 

nos acontece mas 

lá fora / o bolo 

interminável / na 

interminável 

mesa a que 

preside / sente 

falta de nós / 

gula saudosa.  

(Lição de Coisas 

- 1962). 

problemas. URSS e EUA) 

1962. Aposenta-se da 

Diretoria do 

Patrimônio 

Histórico e 

Artístico 

Nacional. 

Publica "Lição 

de Coisas". 

 Primeiros 

satélites de 

comunicação. 

 

Ruptura da 

China com a 

Rússia. 

1964.  Publica a "Obra Golpe Militar no Brejnev no 



 

 
 

Completa", pela 

Editora Aguilar 

Brasil: Governo 

de Castelo 

Branco. 

poder da URSS 

 

Reforma 

agrária no Chile 

1968.  Publica 

"Boitempo" e "A 

falta que ama". 

AI-5 URSS invade a 

Tchecoslováqui

a (Primavera de 

Praga). 

 

Circunavegação 

da Lua. 

1969 a 1974. Inicia a 

colaboração no 

jornal do Brasil. 

Ganha o prêmio 

de poesia da 

Associação 

Paulista de 

Críticos de Arte. 

Publica em 1973 

"As impurezas 

do branco" e 

"Menino 

Antigo". 

Governo de 

Médici em 1969. 

 

 

França retira-se 

da OTAN 

 

O homem 

chega à lua. 

 

Renúncia de 

Nixon em 1974 

(caso 

Watergate) 

1975 a 1977. Drummond 

recusa o Prêmio 

Brasília de 

Literatura, 

segundo ele, por 

questão de 

consciência 

(1975). 

Publica 

"Discurso de 

Primavera" em 

1977 

 Fim da guerra 

do Vietnã em 

1975. 

 

Carter 

Presidente nos 

EUA em 1977 

1989 Homenageado 

pela Casa da 

“Auto Retrato e 

outras crônicas” 

Eleito Fernando 

Collor de Mello 

Queda do Muro 

de Berlim 



 

 
 

Moeda, que 

emitiu uma nota 

de 50 cruzeiros 

com seu retrato, 

versos e uma 

auto caricatura. 

no Brasil 

1990 a 1991 O Centro 

Cultural Banco 

do Brasil 

organiza 

exposição 

comemorativa 

dos 60 anos da 

publicação de 

“Alguma 

Poesia”. 

“Obra poética”, 

pela editora 

Europa-América, 

em Portugal. 

Fernando Collor 

de Mello assume 

presidência e 

anuncia Plano 

Collor. 

 

1993 a 1994 2 de julho, falece 

a viúva do poeta 

Dolores Morais 

Drummond de 

Andrade, aos 94 

anos. 

“ O Amor 

Natural”, em 

Portugal. 

Início do Plano 

Real 

Brasil vence 

Copa do 

Mundo de 

Futebol nos 

EUA 

1996 a 1998 - Inaugurados em 

Itabira o Museu 

de Território 

Caminhos 

Drummondianos 

e o Memorial 

Carlos 

Drummond de 

Andrade, projeto 

Lançamento do 

livro “Farewell”, 

último 

organizado pelo 

poeta, vencedor 

do prêmio jabuti. 

Fernando 

Henrique é 

reeleito 

Nasce a 

Google, 

Lançamento do 

Windows 98, 

Brasil perde na 

final da Copa 

do Mundo de 

Futebol na 

França 



 

 
 

do arquiteto 

Oscar Niemeyer. 

2007 20 anos sem 

Drummond. 

Várias 

homenagens são 

prestadas ao 

poeta em toda a 

mídia. 

Visita do Papa 

João Bento XVI 
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